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F 
مقدمُة املوؤلِف

اإنَّ احلمَد هلِل، َنحَمُده ون�شتعيُنه ون�شتغفُره، ونعوُذ باهلِل ِمْن �رصوِر 
اأنف�شنا وِمْن �شيئاِت اأعمالنا، َمْن يهِدِه اهلُل فال م�شلَّ له، وَمْن ُي�شلْل فال 
هادَي له، واأ�شهُد اأْن ل اإله اإل اهلل وحَدُه ل �رصيَك لُه، واأ�شهُد اأنَّ حممداً 

عبُدُه ور�شوُلُه.

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  عمران[،  ]اآل  ڦ( 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  )ۀ  ]الن�شاء[،  ڦ(  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]الأحزاب[.

�أما بعد؛

اإنَّ الغلَو بالزيادِة والنق�شاِن، داٌء خطرٌي، و�رصٌّ ُم�شتطرٌي له اآثاٌر قبيحة، 
منها:

1- اإنَّه يجرُّ اإىل ال�رصِك باهلِل، وذلَك كالغلوِّ يف الأ�شخا�ِص فاإّنه ُيف�شي اإىل 
عبادِتهْم ِمْن دوِن اهلِل، كما ح�شَل لقوِم نوٍح ملا َغَلوا يف ال�شاحلنَي، 
وكما ح�شَل للن�شارى ملا َغَلوا يف امل�شيِح، وكما ح�شَل لُعبَّاِد القبوِر 
ُقبوُرُهْم  فاأ�شبحْت  وال�شاحلنَي،  الأولياِء  يف  َغَلوا  ملا  الأمِة  هذِه  مْن 
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اأوثانًا ُتعبُد مْن دوِن اهلِل يف كثرٍي مْن البالِد، حتى اآل الأمُر اإىل اأنَّ َمْن 
اأنكَر ذلَك يعدُّ ِمَن الُغالِة الذيَن يكّفروَن امل�شلمنَي!

2- اإّنه يحمُل على تكفرِي امل�شلمنَي و�شفِك دماِئهْم، كما ح�شَل للخوارِج 
ِمْن هذِه الأمِة، حتى َقتلوا خياَرها؛ كعثمان بِن عفان وعليِّ بَن اأبي 

.l حابِة ر�شوِل اهلِل طالٍب وكثرٍي ِمن �شَ

اإّنه َيحمُل على اخلروِج على ويلِّ اأمِر امل�شلمنَي، و�شقِّ ع�شا الطاعِة   -3
اخلوارِج على  من  امل�شلمنَي، كما ح�شَل ويح�شُل  كلمِة  وتفريِق 
قوِلِه:  يفعُل ذلَك يف  َمْن  بقتِل   l النبيُّ  اأمَر  التاريِخ، وقْد  مداِر 
ِة َوِهَي َجِميٌع  ْمَر َهِذِه �ْلأُمَّ َق �أَ »�إِنَُّه �َستَُكوُن َهنَاٌت َوَهنَاٌت َفَمْن �أََر�َد �أْن يَُفرِّ

ْيِف َكاِئنًا َمْن َكاَن«)1(. بُوُه ِبال�سَّ ِ َفا�ضْ

ت�شاهاًل يف  ذلَك  والو�شطيِة والعتداِل -باعتباِر  ّنِة  ال�شُ ُد يف  يزهِّ اإّنه   -4
.)2(l ِّالديِن والعبادِة- كما يف ق�شِة الثالثِة الذيَن تقالُّوا عمَل النبي

قال:  الذي  ِمَن  اهلِل، كما ح�شَل  ِمْن رحمِة  التقنيِط  اإّنه يحمُل على   -5
»واهلل! ل يغفر اهلل لفالن!«)3(.

الزيِغ  على  يحمل  وقد  ال�شالِح،  العمِل  عن  النقطاَع  ي�شبُب  اإّنه   -6
وقد  العمِل،  �شّدِة  مع  ت�شعُف  النف�َص  فاإن  ين،  الدِّ ِمَن  والن�شالِخ 

تعَجز اأو متُل ِمَن العمِل فترتكه.

يَن  ين -فيما روي عنه-: »�إِنَّ �لدِّ ولهذا قال l عن املت�شدِد يف الدِّ

)1( �سحيح: اأخرجه م�شلم )1852(.
)2( انظر الق�شة يف »�شحيح البخاري« )5063(.

)3( �سحيح: اأخرجه م�شلم )2621(.
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ِبالَْغْدَوِة  َو��ْستَِعينُو�  َو�أَبْ�ِضُو�  َوَقاِربُو�  ُدو�  َف�َسدِّ َغَلبَُه  �إِلَّ  �أََحٌد  يَن  �لدِّ يُ�َسادَّ  َولَْن  يُ�ْضٌ 
وَ�لرَّوْحَةِ وَ�سَيْءٍ مِنْ �لدُّلْـجَةِ«)1( وقد راأينا ِمْن هذه النماذج يف وقتنا احلا�رص.

كيف يحفُظ الإن�سان نف�سه ِمَن الغلوِّ واجلفاء يف الديِن؟

)ٻ ٻ پ پ پ پ  كتابه:  يف  وجلَّ  عزَّ  اهلل  يقوُل 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ( ]املائدة[. ويقوُل �شبحانه: )چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

وجل:  عز  وقــال  ــدة[.  ــائ ]امل ڳ(  ڳ  گ  گ  گ 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ 
ڄ ڄ ڄ( ]البقرة:143[.

يحفُظ  وامل�شلُم  مبني،  و�شالٌل  حراٌم  الديِن  يف  واجلفاَء  الغلوَّ  اإنَّ 
ين مبا يلي: نف�شه ِمَن الغلوِّ واجلفاِء يف الدِّ

اأولً: اأن يعرَف عدوه املبني الذي اأوقعُه يف الغلِو واجلفاِء يف الّدين

اإنَّ العدَو املبنَي الذي دفَع الغالَة اإىل الغلوِّ يف الديِن، والذي دفَع 
اجُلفاة اإىل التفريِط يف الدين، اإّنه ال�شيطان.

• فما اأمر اهلل تعاىل باأمٍر اإل لل�شيطاِن فيه نزغتان:
(، ودين اهلل و�شٌط بني  اإما اإىل تفريٍط )جفاٌء(، واإما اإىل اإفراٍط )غلوٌّ
�شاللتني،  بني  والهدى  جبلني،  بني  كالوادي  فيه،  والغايل  عنه  اجلايف 

)1( �سحيح: اأخرجه البخاري )39(.
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والو�شط بنَي طرفني ذميمني، فكما اأنَّ اجلايف عن الأمِر ُم�شيٌِّع له، فالغايل 
فيه ُم�شيٌع له، هذا بتق�شريه عن احلدِّ وهذا بتجاوزه احلد)1(.

مُّ النف�ص، حتى يعلَم اأي القوتني  ومن كيِد ال�شيطاِن العجيب: اأنه ي�شُ
تغلُب عليها: قوة الإقدام وال�شجاعة، اأم قوة النكفاف والإحجاِم واملهانِة؟

تثبيطِه  يف  اأخَذ  والإحجاِم  املهانة  النف�ِص  على  الغالَب  راأى  فاإن 
تركُه،  عليه  َن  فهوَّ عليه،  َلُه  وَثقَّ به،  املاأموِر  عن  واإرادتِه  همته  واإ�شعاِف 

حتى يرتكُه جملًة، اأو يق�رُص فيِه ويتهاون به.

عنده  يقلُل  اأخَذ  الهمِة  وعلو  الإقداِم  قوَة  عليِه  الغالب  راأى  واإن 
وزيادٍة،  مبالغٍة  اإىل  معه  يحتاج  واأنه  يكفيه،  ل  اأنه  ويوهمه  به،  املاأمور 

فيق�رصِّ بالأوِل ويتجاوُز بالثاين، ول يبايل ال�شيطان باأيهما ظفر)2(.
• فال�شيطاُن دفَع الغالَة يف ر�شوِل اهلِل l حتى جعلهم يدعونه من دون 
يقدمون  جعلهم  حتى   l اهلل  ر�شول  حقِّ  يف  اجُلفاَة  ودفَع  اهلِل، 

.l اأولياءهم على ر�شوِل اهلِل
• فال�شيطاُن هو عدوك املبني يا ابن اآدم.

يف   l ور�شوله  القراآِن،  يف  عداوته  عن  اأخربنا  وجل  عز  واهلل 
�شنته:

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعاىل:  قال 
ۇئ  ۇئ  )وئ  تعاىل:  وقال  ]فاطر[.  چ(  چ  چ  چ  ڃ 
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( ]البقرة[. وقال تعاىل: )ڄ ڄ ڄ 

)1( »مدارج ال�شالكني« لبن القيم )517/2(.
)2( »اإغاثة اللهفان« )115/1(.
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ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( ]ي�ص[. 
ِم«)1(. ْيَطاَن يَْجِرى ِمِن �بِْن �آَدَم َمَْرى �لدَّ وقال l: »�إِنَّ �ل�سَّ

وعداوة ال�شيطان بداأت منذ خلَق اهلُل اآدَم.
اأن  املالئكَة  واأمــَر  روحه،  من  فيه  ونفَخ  بيده،  اآدَم  اهلُل  خلَق  ملا 
ي�شجدوا تكرميًا له، وكان اإبلي�ُص مع املالئكِة يف هذِه اللحظِة وهو لي�ص 
اإبلي�ص  اإل  اهلِل  لأمِر  ا�شتجابًة  اأجمعون؛  كلهم  املالئكة  ف�شجد  منهم. 

ا�شتكرَب وكان ِمَن الكافريَن.
ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  )ڱ  تعاىل:  قــال 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ 

ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]�ص[.
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  )ٴۇ  له:  اهلل  فقال 
ى ى ائ ائ( ]�ص[. فقال اإبلي�ص: )ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ ېئ( ]�ص[. وقال اأي�شًا: )ک ک ک ک گ( ]الإ�رصاء[.

ومن  رحمته  من  اهلل  فطرده  ال�شجود،  من  واحل�شد  الكرب  فمنعه 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٿ  له:  تعاىل  قال  ولعنه.  اجلنة 
ی  ىئ  ىئ  )ىئ  اأي�شًا:  له  تعاىل  وقال  ]الأعـــراف[.  ڦ(  ڦ  ڦ 

یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ( ]�ص[.

ملّا عرف اإبلي�ُص اأنه قد ُطِرَد من رحمِة اهلِل ومن جنتِه، طلَب ِمَن اهلِل 
اأن ُينظرُه اإىل يوِم القيامِة: )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( ]احلجر[.

)1( متفق عليه: اأخرجه البخاري )7171(، وم�شلم )2174(.
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وحلكمة يعلمها اهلل اأنظره حيًا اإىل يوم القيامة ل ميوت: )حت خت 
( ]�ص[. وكان طلبه )عليه  مت ىت يتجث مث ىث يث حج 
لعنُة اهلِل( ذلك ل ليتوب من ذنبه، ولكن لينتقم من اآدم وذريتِه؛ ولذلك 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  )گ  قـــال: 
ں ں ڻ ڻ ڻ( ]الإ�رصاء[.

• ويف الوقت الذي َطرَد اهلُل فيه اإبلي�ص ِمَن اجلنِة ومن رحمتِه اأ�شكَن اآدم 
اجلنة.

)ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  تعاىل:  قال 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ( ]الأعراف[.

وحذر اهلل اآدم وزوجُه من اإبلي�ص فقال تعاىل: )چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( ]طه[.

• اإبلي�ص -عليه لعنُة اهلِل- اأخَذ يفكُر كيف ينتقُم من اآدَم، فو�شو�َص له من 
ح الأمني. بعيد يف �شورِة النا�شِ

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ  تعاىل:  فقال 
)ۇئ ۇئ  ]طه[. وقال تعاىل:  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( 
ال�شجرة وع�شى ربه  اآدم من  ]الأعراف[. فاأكل  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ( 

وتاب اإىل اهلل وتاب اهلل عليه، قال تعاىل: )ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( ]طه[.

• وحلكمٍة يريدها اهلُل عزَّ وجلَّ اأنزَل اآدم وحواء واإبلي�ص اإىل هذِه الأر�ص. 
قال تعاىل: )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ( ]الأعراف[.
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• فنزلوا جميعًا اإىل هذِه الأر�ص، وهي �شاحُة املعركِة، واإبلي�ُص -عليه لعنُة 
اهلِل- يقوُد املعركَة بنف�شِه، وُيعلُن عداوتُه ويتوعد.

قال تعاىل عنه: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

گ گ( ]الأعراف[.
�أُْغِوي  �أَبَْرُح  َل  ِتَك َوَجَلِلَك  ِبِعزَّ ِلَربِِّه :  َقاَل  �إِبِْلي�َس  l: »�إِنَّ  وقال 
�أَْغِفُر  �أَبَْرُح  َل  َوَجَلِل  ِتي  َفِبِعزَّ   :ُ �للَّ َفَقاَل   ، ِفيِهْم  ْرَو�ُح  �ْلأَ َد�َمْت  َما  �آَدَم  بَِني 

َما ��ْستَْغَفُرون«)1(. لَُهْم 

 :l فيقول  بنف�شه  املعركة  يقوُد  اإبلي�ص  اأن   l النبي  ويخربنا 
�أَْعَظُمُهْم  َمْنِزلًَة  ِمْنُه  َفاأَْدنَاُهْم  يَْبَعُث �َضَ�يَاُه،  ثُمَّ  �ْلَاِء  َعَلى  َعْر�َسُه  ُع  يَ�سَ �إِبِْلي�َس  »�إِنَّ 
َقاَل:  �َسْيئًا،  نَْعَت  �سَ َما  َفيَُقوُل:   َوَكَذ�،  َكَذ�  َفَعْلُت  َفيَُقوُل:  �أََحُدُهْم  يَِجيُء  ِفْتنًَة، 
ْقُت بَْينَُه َوبَْيَ �ْمَر�أَِتِه، َقاَل: َفيُْدِنيِه ِمْنُه  ثُمَّ يَِجيُء �أََحُدُهْم َفيَُقوُل: َما تََرْكتُُه َحتَّى َفرَّ

َويَُقوُل: ِنْعَم �أَنَْت«)2(.

واهلل عزَّ وجّل رحمًة بعبادِه حذرهم ِمْن عداوِة ال�شيطاِن وكيده:

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  )ژ  تعاىل:  فقال 
)ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  تعاىل:  وقال  ]الأعـــراف:27[.  گ( 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
تعاىل:  وقال  ]فاطر[.  چ(  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ۆئ  )ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

)1( ح�سن: اأخرجه اأحمد )29/3(، واأبو يعلى )1239(، ]»ال�شل�شلة ال�شحيحة« )104([.
)2( �سحيح: اأخرجه م�شلم )2813(.



-12-

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( ]البقرة[.

وال�شيطاُن يف معركتِه مع بني اآدم ي�شتخدُم اأ�شاليَب متنوعة كثرية منها:
�لأ�سلوب �لأول: الإغواُء

جخ  مح  )جح  اجلنِة:  ِمــَن  ــِرَد  ُط عندما  اإبلي�ُص  قــاَل 
حخمخ جس حس خس مس( ]�ص[.

، َل �أَبَْرُح �أُْغِوي ِعبَاَدَك َما  ِتَك يَا َربِّ ْيَطاَن َقاَل: َوِعزَّ وقال l: »�إِنَّ �ل�سَّ
َد�َمْت �أَْرَو�ُحُهْم ِف �أَْج�َساِدِهْم«)1(.

واإبلي�ص ياأتي بالإغواِء على مراتب:
�لرتبُة �لأوىل: يدعوك �إىل �لكفر و�ل�ضك بالل:

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  )وئ  تعاىل:  قــال 
ٻ  ٻ  ٻ  جئٱ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ( ]احل�رص[.
�لرتبة �لثانية: �لبتد�ع ف �لدين؛ �إما بالغلوِّ و�إما باجلفاِء:

فالبدعُة اأحبُّ اإىل اإبلي�َص ِمَن املع�شيِة، فاملبتدُع ل يتوُب من بدعتِه اأبداً.
�لرتبُة �لثالثة: يدعوَك �إىل كبائِر �لذنوِب:

فال�شيطاُن يدفُع اإىل الزنا، والربا، واخلمر، وعقوق الوالدين.
�لرتبُة �لر�بعة: يدعوَك �إىل �سغائِر �لذنوِب:

فكثرٌي من النا�ص ي�شتهنُي ب�شغائِر الذنوِب، فيقُع فيها، فتجتمع عليِه 
فتهلكه.

)1( ح�سن: اأخرجه اأحمد )29/3(، واحلاكم )7672(، ]»ال�شل�شلة ال�شحيحة« )104([.
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�لرتبُة �خلام�سة: يدعوَك �إىل �لباحاِت:
اهلَل  فتلقى  الوقت  عليك  لي�شّيَع  عقاب؛  ول  فيها  ثواَب  ل  التي 

بدون عمٍل �شالٍح يف وقٍت ل ينفُع فيه الندُم.
�لأ�سلوُب �لثان: التزيني يف الأر�ص:

قال اإبلي�ُص عندما ُطِرَد من اجلنِة: )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ژ ڑ ڑ ک( ]احلجر[.

ومن تزيني ال�شيطان لبني اآدم يف الأر�ِص:
1- اأنه �شّمى الأ�شياء املحرمة باأ�شماٍء حمببٍة:

ومن الأمثلة على ذلك:
مها اهلُل على اآدَم يف اجلنِة ب�شجرِة  • �شّمى ال�شيطاُن ال�شجرَة التي حرَّ

اخللِد.
بالهديِة  واملرت�شي  الرا�شي   l اهلِل  ر�شوُل  لعَن  التي  الر�شوَة  �شّمى   •

والإكراميِة.
با الذي حرمه اهلُل واأعلن احلرَب على اآكلِه بالفائدِة. • و�شّمى الرِّ

 l ُّو�شّمى اخلمر التي هي اأمُّ اخلبائث بامل�رصوباِت الروحيِة. والنبي •
ونََها ِبَغْيِ ��ْسِمَها«)1(. يقول: »لَيَ�ْضَبَنَّ نَا�ٌس ِمْن �أُمَِّتي �خْلَْمَر يُ�َسمُّ

واحلريِة  والتقدِم  باحل�شارِة  فاعلته  اهلُل  لعّن  الذي  التربج  و�شّمى   •
ال�شخ�شية.

• و�شّمى التفجري والقتل والإرهاب جهاداً يف �شبيِل اهلِل.
)1( �ســحيح: اأخرجــه اأبــو داود )3688(، وابــن ماجــه )4020(، واأحمــد )342/5(، 

]»ال�شل�شلة ال�شحيحة« )90([.
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• و�شّمى املي�رص وهو القمار باليان�شيب اخلريي.
رٍة: 2- اأنه ي�شمي الطاعات باأ�شماٍء منفِّ

• في�شمي احلجاب رجعيًة.
• وي�شمي اإطالَق اللحيِة والثوب الق�شري بالتخلِف.

تطرفًا  اهلل  كلمِة  لإعالء  اهلِل  �شبيِل  يف  ال�رصعي  اجلهاَد  و�شّمى   •
واإرهابًا.

�لأ�سلوب �لثالث: ال�شدُّ عن �شبيل اهلل:
قاَل اإبلي�ُص ملا ُطِرَد من اجلنة: ) ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

ڌ( ]الأعراف[.
�ْسَلِم  ْيَطاَن َقَعَد ِلبِْن �آَدَم ِباأَْطُرِقِه ؛ َفَقَعَد لَُه ِبَطِريِق �ْلإِ وقال l: »�إِنَّ �ل�سَّ
اُه َفاأَ�ْسَلَم، ثُمَّ َقَعَد لَُه ِبَطِريِق  َفَقاَل: تُ�ْسِلُم َوتََذُر ِدينََك َوِديَن �آبَاِئَك َو�آبَاِء �أَِبيَك، َفَع�سَ
َا َمثَُل �لْـُمَهاِجِر َكَمثَِل �لَْفَر�ِس  َك َو�َسَماَءَك، َو�إِنَّ �أَْر�سَ �لِْهْجَرِة َفَقاَل: تَُهاِجُر َوتََدُع 
َهاِد َفَقاَل:  ُتَاِهُد َفُهَو َجْهُد �لنَّْف�ِس  اُه َفَهاَجَر، ثُمَّ َقَعَد لَُه ِبَطِريِق �جْلِ َوِل،  َفَع�سَ ِف �لطِّ
اُه َفَجاَهَد،  َفَقاَل َر�ُسوُل �لل  َو�لْـَماِل َفتَُقاِتُل َفتُْقتَُل َفتُْنَكُح �لْـَمْر�أَُة َويُْق�َسُم �ْلَاُل َفَع�سَ
ِ َعزَّ َوَجلَّ �أَْن يُْدِخَلُه �لْـَجنََّة، َوَمْن ُقِتَل َكاَن  l:  َفَمْن َفَعَل َذِلَك َكاَن َحقًّا َعَلى �للَّ
يُْدِخَلُه  �أَْن   ِ َو�إِْن َغِرَق َكاَن َحقًّا َعَلى �للَّ �لْـَجنََّة،  يُْدِخَلُه  �أَْن  ِ َعزَّ َوَجلَّ  َحقًّا َعَلى �للَّ

. ِ �أَْن يُْدِخَلُه �لْـَجنََّة«)1( ْتُه َد�بَّتُُه َكاَن َحقًّا َعَلى �للَّ �لْـَجنََّة، �أَْو َوَق�سَ

�لأ�سلوب �لر�بع: الإ�شالل:

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  )ڱ  تعاىل:  قــال 

)1( �ســحيح: اأخرجــه الن�شائــي )3134(، واأحمــد )433/3(، ]»ال�شل�شلة ال�شحيحة« 
.])2979(
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ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ےۓ  ے 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( ]الن�شاء[.
واإ�شالُل ال�شيطان لبن اآدم يكون خطوًة خطوًة، ولذلك حّذرنا 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٻ  تعاىل:  فقال  ال�شيطان.  خطوات  من  اهلل 
پ پ( ]النور:21[.

اخلرِي  ُطرق  بكِل  لَك  قعَد  الذي  اآدم  ابن  يا  عدوك  هو  فهذا 
لي�شدَك عنها، اأو يدفعك للغلوِّ والإفراِط فيها، اأو اإىل اجلفاِء والتفريِط 

فاحذره. فيها 

ثانياً: يحفُظ امل�سلم نف�سه ِمَن الغلوِّ واجلفاِء يف الدِّين؛ باأن يدعو الله اأن ُي�سلِّمُه ويحفظُه 

من انحراف الغالة واجلفاة.

فنقول:  ركعٍة  كل  يف  بل  �شالٍة،  كلِّ  يف  ندعوه  اأن  لنا  اهلُل  �رصَع 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  )ٹ 

ڄ ڄ( ]الفاحتة[.

ال�رصاط  يهدينا  اأن  �شالٍة  كلِّ  يف  ن�شاأله  اأن  �شبحانه  اأمرنا  وملا 
امل�شتقيم، �رصاَط الذين اأنعَم عليهم... كان ذلك مما يتبنُي اأنَّ العبَد ُيخاف 

عليه اأن ينحرَف اإىل هذين الطريقني)1(.
)1( »جمموع فتاوى ابن تيمية« )65/1(.
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وهم  وال�شاّلوَن  وق�رصوا،  فرطوا  اليهود  وهم  عليهم  فاملغ�شوب 
الن�شارى غلوا واأفرطوا وت�شددوا حتى ابتدعوا، والذين اأنعم اهلل عليهم 
اتبعوا ال�رصاط امل�شتقيم بدون اإفراٍط ول تفريط، وبدون غلوٍّ ول تق�شري 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  )چ  اهلل:  لأمر  م�شتجيبني 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ( ]الأنعام:153[.

وعدم  الأمِر،  على  بال�ستقامِة  الدين؛  يف  واجلفاء  الغلوِّ  من  نف�سه  امل�سلُم  يحفُظ  ثالثاً: 

التعدي حلدوِد اللِه، والو�سطية يف كل �سيء.

اإن اهلل عزَّ وجلَّ ياأمُر يف كتابِه بال�شتقامة على الأمِر:

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ   :l لر�شولِه  تعاىل  قال 
)ې  تعاىل:  وقــال  ]هـــود[.  ڳ(  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ېئ( ]ال�شورى:15[.

• وحّذر اهلل عباده من تعدي حدود اهلل فقال تعاىل: )ەئ وئ وئ ۇئ 
ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ( ]البقرة[.

• وجعَل اهلُل الأمة الإ�شالميَة و�شطًا بني الأمِم، واأمَر �ُشبحانه عباده بالو�شطيِة 
)ڤ ڤ  الغلوِّ فقال تعاىل:  ِمَن  يف كل �شيٍء، وحذرهم 

ڤ ڤ( ]البقرة:143[.

وقال تعاىل: ) ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( ]الأعراف[.
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وقال تعاىل يف و�شف عباد الرحمن: )ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
ی ی ی ی جئ حئ مئ( ]الفرقان[. وقال تعاىل: )ٻ 

ٻ ٻ پ( ]الن�شاء:171[.
• ور�شوُل اهلل l ياأمر اأمته بالو�شطيِة ويحذرهم من الغلو.

• عن ُبريدة الأ�شلمي قال: َخَرْجُت َذاَت َيْوٍم حلاَجٍة َفاإَِذا اأََنا ِبالنَِّبيِّ َعَلْيِه 
ي َجِميًعا  ، َفاأََخَذ ِبَيِدي َفاْنَطَلْقَنا َنْ�شِ ي َبنْيَ َيَديَّ اَلُم مَيْ�شِ اَلة َوال�شَّ ال�شَّ
َفَقاَل  ُجوَد،  َوال�شُّ ُكوَع  الرُّ ُيْكِثُ  لِّي  ُي�شَ ِبَرُجٍل  اأَْيِديَنا  َبنْيَ  َنْحُن  َفاإَِذا 
َك َيِدي ِمْن  َفرَتَ اأَْعَلُم،  َفُقْلُت: اهلُل َوَر�ُشوُلُه  »�أَتَُر�ُه يَُر�ِئي«    :l ُّالنَِّبي
»َعَلْيُكْم  َوَيُقوُل:  َوَيْرَفُعُهَما  ُبُهَما  وِّ ُي�شَ َفَجَعَل  َيَدْيِه  َبنْيَ  َجَمَع  ُثمَّ  َيِدِه 
َهَذ�  يُ�َسادَّ  َمْن  َفاإِنَُّه  ًد�،  َقا�سِ َهْديًا  َعَلْيُكْم  ًد�،  َقا�سِ َهْديًا  َعَلْيُكْم  ًد�،  َقا�سِ َهْديًا 

يَن يَْغِلْبُه«)1(. �لدِّ

• وعن اأن�ص بن مالك m قال: َجاَء َثاَلَثُة َرْهٍط اإِىَل ُبُيوِت اأَْزَواِج النَِّبىِّ 
ا اأُْخرِبُوا َكاأَنَُّهْم َتَقالُّوَها َفَقاُلوا:  ُلوَن َعْن ِعَباَدِة النَِّبىِّ l َفَلمَّ l َي�ْشاأَ
َر.  َتاأَخَّ َوَما  َذْنِبِه  ِمْن  َم  َتَقدَّ َما  َلُه  ُغِفَر  َقْد   l النَِّبىِّ  ِمَن  َنْحُن  َواأَْيَن 
وُم  اأَ�شُ اأََنا  اآَخُر:  َوَقاَل  َبًدا.  اأَ ْيَل  اللَّ لِّى  اأُ�شَ َفاإِنِّى  اأََنا  ا  اأَمَّ اأََحُدُهْم:  َقاَل 
ُج اأََبًدا. َفَجاَء  اَء َفاَل اأََتَزوَّ ْهَر َوَل اأُْفِطُر. َوَقاَل اآَخُر: اأََنا اأَْعَتِزُل النِّ�شَ الدَّ
ِ �إِنِّى لأَْخ�َساُكْم  ِ l َفَقاَل: »�أَنْتُُم �لَِّذيَن ُقْلتُْم َكَذ� َوَكَذ�، �أََما َو�للَّ َر�ُشوُل اهللَّ
َفَمْن  �لنِّ�َساَء،  ُج  َو�أَتََزوَّ ْرُقُد  َو�أَ لِّى  َو�أُ�سَ َو�أُْفِطُر،  وُم  �أَ�سُ لَِكنِّى  لَُه،  َو�أَتَْقاُكْم   ِ لِلَّ

)1( �سحيح: اأخرجه اأحمد )350/5(، ]»ظالل اجلنة« )97([.



-18-

َرِغَب َعْن �ُسنَِّتى َفَلْي�َس ِمنِّي«)1(.

يِن«)2(. َا َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم ِبالُْغُلوِّ ِف �لدِّ • وقال l: »�إِيَّاُكْم َو�لُْغُلوَّ َفاإِنَّ

ين فعليَك مبا  فيا عبَد �لل! اإذا اأردت اأن تنجو ِمَن الغلوِّ واجلفاِء يف الدِّ
.o وما كان عليه ال�شحابة ،l جاَء يف كتاِب اهلِل ويف �شنة ر�شول اهلل

 ) چ  چ  ڃ  ڃ  )ڃ  يقول:  ــلَّ  وج عــزَّ  فــاهلل 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  )ڻ  تعاىل:  وقــال  ـــدة:92[.  ـــائ ]امل

ہ( ]احل�رص:7[.

و�شلى  َهــَذ�«)3(.  وِئى  ُو�سُ نَْحَو  اأَ  تََو�سَّ »َمْن  وقال:   l وتو�شاأ 
»ُخُذو�  وقال:   l وحج  لِّي«)4(.  �أُ�سَ َر�أَيْتُُموِن  َكَما  لُّو�  »�سَ وقال:   l

َمنَا�ِسَكُكْم«)5(. َعنِّي 

ول  غلوٍّ  وبدون  تفريط،  ول  اإفراٍط  بدون  الدين  كلِّ  وهكذا يف 
ر�شله،  به  واأر�شَل  للب�رصيِة،  اهلل  ارت�شاه  الذي  الإ�شالُم  هو  وهذا  جفاٍء، 

.l وختمهم بر�شولنا حممٍد

قال الإمام الطحاوي يف عقيدته: )وديُن اهلل يف الأر�ص وال�شماء 
چ  چ  ڃ  )ڃ  تعاىل:  قــال  كما  الإ�ــشــالِم،  ــُن  دي وهــو  ــٌد  واح

)1( متفق عليه: اأخرجه البخاري )5063(، وم�شلم )1401( واللفظ للبخاري.
)2( �ســحيح: اأخرجه ابن ماجــه )3028(، واأحمــد )347/1(، ]»ال�شل�شلة ال�شحيحة« 

.])1283(
)3( متفق عليه: اأخرجه البخاري )159(، وم�شلم )226(.

)4( �سحيح: اأخرجه البخاري )6008(.
)5( �ســحيح: اأخرجه البيهقــي )125/5( بهذا اللفظ، وهو عنــد م�شلم )1297( وغريه 
بلفظ: »لتاأخذو� منا�ســككم« ويف لفظ عند  الن�شائــي )3062(، واأحمد )318/3(: 

»خذو� منا�سككم«.
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ڌ(  ڌ  ڍ  )ڍ  تعاىل:  وقال  عمران:19[.  ]اآل  چ( 
اجلرب  وبني  والتعطيل،  الت�شبيه  وبني  والتق�شري،  الغلوِّ  بني  ]املائدة:3[. وهو 

والقدر، وبني الأمن والإيا�ص()1(.

فالنجاة يف الو�شطيِة والعتدال، والهالك يف الغلو واجلفاء، وخري 
.l الهدي هدُي حممٍد

 وكتبه
 �أبو �إ�سالم

 �سالح بن طه عبد �لو�حد
�إمام وخطيب م�سجد �إبر�هيم 

 �حلاج ح�سن
 �سباح يوم �ل�سبت 

 �ملو�فق 26 من ربيع �لأول 1433ه 
�ملو�فق 2012/2/18م

)1( »العقيدة الطحاوية« )60، 61(.
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تب�سريه l لعليٍّ بن اأبي طالٍب m باجلنَِّة
چ  چ  چ  چ  ڃ  )ڃ  كتابِه:  يف  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  يقوُل 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ( ]فاطر[.

حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  )ی  �ُشبحاَنه:  ويقوُل 
خب مب ىب يب( ]البقرة:119[.

عليُّ بن اأبي طالٍب m ابُن عمِّ ر�شوِل اهلِل l، وهَو اأّوُل مْن 
اأ�شلَم من الِغلماِن، وهو اخلليفُة الرابُع للم�شلمنَي، وهَو اأف�شُل هذِه الأمِة 

.o واأبي بكٍر وعمَر وعثمان l بعد نبيها
اأف�شُل اخللِق  بْل  ال�شحابِة  )اأف�شُل  ابن كثري رحمه اهلل تعاىل:  قال 
بعَد الأنبياِء عليهم ال�شالم؛ اأبو بكر ثم ُعمُر، ثم عثماُن، ثم عليُّ ر�شي 

اهلل عنهم اأجمعني()1(.
ّنِة ِمَن  وقال �شيُخ الإ�شالِم ابن تيمية رحمه اهلل: )اتفَق عاّمُة اأهِل ال�شُّ
العلماِء والُعبَّاِد والأمراِء والأجناِد على اأْن يقولوا: اأبو بكٍر، ثم ُعمُر، ثم  

.)2() عثماُن، ثم عليٌّ
ّنِة واجلماعِة يف ال�شحابِة عامًة ويف اخللفاِء  ولذلَك فعقيدُة اأهل ال�شُّ   •
الأربعِة خا�شًة هي: )ونحبُّ اأ�شحاَب ر�شوِل اهلِل l، ول نفرُط 
ُهْم،  يف حبِّ اأحٍد منهم، ول نترباأُ ِمْن اأحٍد منهم، ونبغ�ُص َمن يبغ�شُ
واإمياٌن  ديٌن  بخرٍي، وحُبُهُم  اإل  نذكرهم  يذكُرُهْم، ول  اخلري  وبغرِي 
ُهُم كفٌر ونفاٌق وطغياٌن، ونثبُت اخلالفَة بعد ر�شوِل  واإح�شاٌن، وبغ�شُ

)1( »الباعث احلثيث« )�ص183(.
)2( »الو�شية الكربى« )�ص33(.
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له، وتقدميًا على  تف�شياًل   m ال�شديق  بكر  اأوًل لأبي   l اهلل 
جميِع الأمِة، ثم لعمَر بن اخلطاِب m، ثم لعثماَن m، ثم لعليٍّ 
ابن اأبي طالب m، وهُم اخللفاُء الرا�شدوَن، والأئمة املهديون()1(.
ُه النبيُّ l باجلنة واأثنى عليه. • عليُّ بن اأبي طالٍب m الذي ب�رصَّ

فقال l: »�أَبُو بَْكٍر ف �جَلنَِّة، وُعَمُر ف �جَلنَِّة، وُعْثماُن ف �جَلنِِّة، وَعِليٌّ 
ِف �جَلنَِّة ...«)2(.

وقال l: »�إِنَّ َعِليًّا ِمنِّي و�أَنَا ِمْنُه، وُهَو َوِلُّ ُكلِّ ُموؤِْمٍن ِمْن بَْعِدي«)3(.
وقال l: »َمْن ُكْنُت َمْوَلُه فعليٌّ َمْولُه«)4(.

وقال l لعليٍّ m: »�أَنَْت ِمنِّي ِبَْنِزلَِة َهاُروَن ِمْن ُمو�َسى، �إِلَّ �أَنَُّه َل 
نَِبيَّ بَْعِدي«)5(.

وقال l: »َمْن �َسبَّ َعِليًّا َفَقْد �َسبَِّني«)6(.

وقال l: »َمْن �آذى َعِليًّا َفَقْد �آذ�ن«)7(.

وقال عليٌّ m: لقد عهد اإيلَّ النبيُّ l »�أنَُّه ل يُِحبَُّك �إِلَّ ُموؤِْمٌن، 

)1( »�رصح العقيدة الطحاوية« )�ص467(.
)2( �ســحيح: اأخرجــه الرتمــذي )3747(، واأبــو داود )4649(، وابــن ماجه )133(، 

واأحمد )187/1(، ]»�رصح الطحاوية« )�ص488 – 489([.
)3( �ســحيح: اأخرجه الرتمــذي )3127(، واأحمد )437/4(، ]»�شحيح �شنن الرتمذي« 

.])2946(
)4( �ســحيح: اأخرجــه الرتمــذي )3713(، وابــن ماجــه )121(، واأحمــد )84/1(، 

]»ال�شل�شلة ال�شحيحة« )1750([.
)5( متفق عليه: اأخرجه البخاري )4416(، وم�شلم )2404( واللفظ مل�شلم.

)6( �سحيح: اأخرجه اأحمد )84/1(، والن�شائي يف »الكربى« )8476(، ]�شححه حمققو 
امل�شند[.

)7( �سحيح: اأخرجه اأحمد )483/3(، البخاري يف »التاريخ« )307/2/3(، وابن حبان 
)2202(، ]»ال�شل�شلة ال�شحيحة« )2295([.
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َك �إلّ ُمنَاِفٌق«)1(. وَل يُْبِغ�سُ

• عليُّ بن اأبي طالٍب m الذي ُيحبُّ اهلَل ور�شوَلُه، وُيحبُُّه اهلُل 
.l ور�شوُله

�يََة  ِ l َقاَل يوَم خيرب: »لأُْعِطَيَّ �لرَّ عن �شهل بن �شعد: )اأَنَّ َر�ُشوَل اهللَّ
ُ َعَلى يََديِْه يُحبُّ �للَ ور�سولَه، ويُحبُه �للُ ور�سولُه«. َغًد� َرُجًل يَْفتَُح �للَّ

َبَح  اأَ�شْ ا  َفَلمَّ ُيْعَطاَها؟  اأَيُُّهْم  َلْيَلَتُهْم؛  َيُدوُكوَن  النَّا�ُص  َفَباَت  َقاَل:   
َفَقاَل: »�أَيَْن  ُيْعَطاَها،  اأَْن  َيْرُجو  ُكلُُّهْم   l اهلِل  َر�ُشوِل  َعَلى  َغَدْوا  النَّا�ُص، 

َعِلىُّ بُْن �أَِبى َطاِلٍب«.

ِ َي�ْشَتِكى َعْيَنْيِه.  َفقيل: هو َيا َر�ُشوَل اهللَّ

َعْيَنْيِه،  ِفى   l اهلل  َق ر�شوُل  َفَب�شَ ِبِه،  َفاأُِتَي  �إِلَْيِه«  َقاَل: »َفاأَْر�ِسُلو�   
اَيَة. اأَ َحتَّى َكاأَْن َلْ َيُكْن ِبِه َوَجٌع، َفاأَْعَطاُه الرَّ َوَدَعا َلُه، َفرَبَ

ِ اأَُقاِتُلُهْم َحتَّى َيُكوُنوا ِمْثَلَنا؟ َفَقاَل: »�نُْفْذ  : َيا َر�ُشوَل اهللَّ  َفَقاَل َعِلىٌّ
يَِجُب  ِبَا  ُهْم  َو�أَْخِبْ �لإِ�ْسَلِم،  �إِىَل  �ْدُعُهْم  ثُمَّ  ِب�َساَحِتِهْم،  تَْنِزَل  َحتَّى  ِر�ْسِلَك  َعَلى 
ُ ِبَك َرُجًل َو�ِحًد� َخْيٌ لََك ِمْن �أَْن يَُكوَن  ِ لأَْن يَْهِدَى �للَّ ِ ِفيِه، َفَو�للَّ َعَلْيِهْم ِمْن َحقِّ �للَّ

لََك ُحْمُر �لنََّعِم«()2(.

:m سجاعة علي�

فلما  ال�شجاعِة؛  يف  الأمثلِة  اأروَع  لالأمِة   m عليٌّ  �رصب  وقد 

)1( �سحيح: اأخرجه الرتمذي )3736(، والن�شائي )5018(، وابن ماجه )144( ، اأحمد 
)95/1(، ]»ال�شل�شلة ال�شحيحة« )1720([.

)2( متفق عليه: اأخرجه البخاري )4210(، وم�شلم )2406( واللفظ للبخاري.
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و�شَل m بجي�ص امل�شلمني اإىل خيرب، ووقَف اأماَم اأوِل ح�شٍن لليهوِد، 
ْيِفِه َوَيُقوُل: َفَخَرَج َمِلُكُهْم َمْرَحٌب َيْخِطُر ِب�شَ

ـــُب ـــْرَح َم اأَينِّ  َخـــْيـــرَبُ  ـــَمـــْت  َعـــِل ــــْد  َق

 
ُب)2( ـــــرَّ ـــاَلِح)1( َبــَطــٌل جُمَ ـــ�ـــشِّ ــي ال ــاِك ــشَ �

 
ــُب َتــَلــهَّ ــــْت  ــــَل ــــَب اأَْق ـــــــــُروُب  احْلُ اإَِذا 

: َفَقاَل َعِليٌّ
ــــي َحـــْيـــَدَرْه)3( ــْتــِنــي اأُمِّ ــمَّ ــــِذي �ــشَ ــــا الَّ اأََن

ـــَرْه  ـــَظ ـــْن ــــاٍت َكـــِريـــِه امْلَ ــــاَب ـــْيـــِث َغ َكـــَل
 

ــَدَرْه)4( ــْن ــشَّ ــ� ــَل ال ــْي ــاِع َك ــُم ِبــالــ�ــشَّ ــِه ــي اأُوِف

ََب َراأْ�َص َمْرَحٍب َفَقَتَلُه ثمَّ كان الفتح على يديه()5(. َقاَل: َف�رصَ

مُه النبيُّ l يوَم بدٍر للمبارزِة. كيف ل؟ وعليٌّ m هو الذي قدَّ

واأخوُه  الوليد  ابنه  وتبعه  ربيعَة  بُن  ُعتبُة  تقدَم   :m عليٌّ  يقوُل 
�شيبة بُن ربيعة، فنادى من ُيبارز؟ فانُتدب له �شباٌب من الأن�شاِر، فقال: 

َمْن اأنتم؟ فاأخربوه، فقال: ل حاجَة لنا فيكم اإنا اأردنا بني عمنا.

، ُقْم يا ُعبَْيَدة بن �حَلاِرِث«  فقاَل ر�شوُل اهلل l: »ُقْم يا َحْمَزُة، ُقْم يَا َعَليُّ
فقاَم حمزُة اإىل عتبَة، وقمُت اإىل �شيبَة، وقام عبيدُة اإىل الوليِد، فَقتَل حمزُة 
عتبَة، وقتلُت �شيبَة، واأما الوليُد وعبيدُة فاختلفا �رصبتنِي فاأثخَن ُكلٌّ منهما 

)1( اأي: تام ال�شالح.
)2( اأي: جمرب بال�شجاعة وقهر الفر�شان.

)3( وحيدره ا�شم لالأ�شد.
)4( اأي: اأقتل الأعداء قتال وا�شعا ذريعا.

)5( �سحيح: اأخرجه م�شلم )1807(.
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�شاحبه، ثم ِملنا على الوليد فقتلناه، واحتملنا ُعبيدة«)1(.
م َق�شمًا؛ اإنَّ هذِه الآية  عن قي�ٍص بن عباٍد قال: )�شمعُت اأبا ذٍر ُيق�شِ
يوَم  برزوا  الذيَن  نزلْت يف  ]احلج:19[  ) ں ں ڻ ڻ ڻ( 
بدٍر: حمزُة وعليٌّ وعبيدُة بن احلارث، وعتبٌة و�شيبٌة ابني ربيعة والوليُد 

ابن عتبة()2(.
قال احلافُظ ابُن حجٍر يف »الفتح« )298/7(: )فيِه ف�شيلٌة ظاهرٌة 

حلمزَة وعليٍّ وعبيدَة بن احلارث ر�شي اهلل عنهم(.

:m زهد علي

ُر النا�َص يف مواعظِه من  • عليُّ بُن اأبي طالٍب m الذي كان ُيحذِّ
حبِّ الدنيا والركوِن اإليها، ون�شياِن الآخرِة.

اأمرُي  كاَن  ولذلَك  �رصٍّ،  لكلِّ  �شبٌب  الآخرة  ون�شيان  الدنيا  حبُّ 
املوؤمننَي عليُّ بن اأبي طالب m ُيحذُر النا�َص يف مواعظِه مْن حبِّ الدنيا 

.l والن�شغاِل بها عن الداِر الآخرِة، متاأ�شيًا يف ذلَك بر�شوِل اهلِل
ْف لنا الدنيا... • قيل لعليٍّ m �شِ

قال: )ما اأ�شُف من داٍر اأوُلها عناٌء، واآِخُرها فناٌء، حالُلها ح�شاٌب، 
وحراُمها عقاٌب، من ا�شتغنى بها ُفنَت، وَمن افتَقَر فيها َحِزَن()3(.

و�ُشِئَل m عن الدنيا فقال: )َحالُلها ِح�شاٌب، وحراُمها عذاٌب، 
فدعوا احلالَل لطوِل احل�شاِب، ودعوا احلراَم لطوِل العذاِب()4(.

)1(  �سحيح: اأخرجه اأبو داود )2667(، و]»�شحيح �شنن اأبي داود« )2321([.
)2( متفق عليه: اأخرجه البخاري )3969( وم�شلم )3033(.

)3( »الكامل« لبن املربد )125/1(، وابن عبد ربه يف »العقد الفريد« )130/3(.
)4( »الزهد« لبن اأبي الدنيا )261(، و»املجال�شة« للدينوري )539(.
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و�شدق واهلل!

فاإن اهلل عزَّ وجلَّ يقول: )ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ( ]احلديد[.
َدَخَلَها  َمْن  َعاّمُة  َفَكاَن  �جَلنَِّة،  باِب  َعَلى  »قمُت  يقول:   l ور�شولنا 
والغنى-  احلظ  -اأي:   » ــدِّ �جَل حاُب  »َو�أَ�سْ الفقراء-  -اأي:  �لَ�َساِكُي« 
َحاَب �لنَّاِر َقْد �أُِمَر ِبِهْم �إىَل �لنّاِر«)1(. »َمْبُو�ُسوَن« -اأي: للح�شاِب »َغَي �أَْن �أ�سْ

َمائَِة َعاٍم«)2(. وقال l: »يَْدُخُل �لُفَقَر�ُء �جَلنَّة َقْبَل �لأَْغِنيَاِء ِبَخْم�سِ

وذلك لأن النبي l قال: »َل تَُزول َقَدما َعْبٍد َحتَّى يُ�ْساأَل َعْن �أَْربٍَع« 
نَْفَقُه«)3(. ِمْنَها: »َوَعْن َماِلِه ِمْن �أَيَْن �ْكتَ�َسبَُه َوِفيَم �أَ

فاأنفقها يف �شبيل اهلل يف حياته  الدنيا  l جاءُتُه  وها هو ر�شولنا 
وبعد موته.

ر�شوُل  ترَك  )ما   : قال   m اخلزاعيِّ  احلارث  بِن  عمرو  عن 
�شيئًا  ول  اأمًة،  ول  عبداً  ول  ِدرَهمًا،  ول  ديناراً  موته  عند   l اهلِل 
لبِن  جعلها  واأر�شًا  الَحُه،  و�شِ يركُبها،  كان  التي  البي�شاَء  بغلَتُه  اإل 

�شدقًة()4(. ال�شبيل 

)1( متفق عليه: اأخرجه البخاري )5196(، وم�شلم )2736(.
)2( ح�ســن �ســحيح: اأخرجــه الرتمــذي )2353(، واأحمــد )512/2(، ]»�شحيح �شنن 

الرتمذي« )1918([.
)3( �سحيح: اأخرجه الرتمذي )2417(، ]»�شحيح الرتغيب والرتهيب« )126([.

)4( �سحيح: اأخرجه البخاري )4461(.
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:m بالغة علي

اأيُّها  )األ  فقال:   m اأبي طالب  بن  املوؤمنني عليُّ  اأَمرُي  وخطَب 
الآِخرَة  واإِنَّ  َوالَفاِجُر،  الرَبُّ  ِمْنَها  َياأُْكُل   ،ٌ َحا�رصِ َعَر�ٌص  ْنيا  الدُّ َا  اإِنَّ الّنا�ُص! 
الَفقَر،  ُكُم  َيِعدُّ ْيطاَن  ال�شَّ اإِنَّ  اأَل  َقاِدٌر،  َمِلٌك  ِفيها  َيْحُكم  اِدٌق،  �شَ َوْعٌد 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  )ۆ  اِء،  ِبالَفْح�شَ وَياأُْمُرُكْم 
ۉ( ]البقرة[.

اهلَل  َفاإِنَّ  اأَْعَقاِبُكْم،  يِف  َفُظوا  حُتْ اأَْعَماِرُكْم؛  يِف  ُنوا  اأَْح�شِ �لنَّا�ُس!  �أَيَُّها 
َزِفرُيها،  َيْهَداأُ  َل  َناٌر  نَّها  اإِ اُه،  َع�شَ َمْن  َنارُه  ْوَعَد  َواأَ اأََطاَعُه،  َمْن  َجّنَتُه  َوَعَد 
َها �َشِديٌد، َوُقْعُرَها َبِعيٌد، َوماوؤُها  رُيها، َحرُّ رُيَها، َوَل ُيْجرَبُ َك�شِ وَل ُيَفكُّ اأَ�شِ
َفاإِنَّ  الأَمل؛  َوُطوُل  الَهَوى  ّتباُع  اإِ َعليُكم  اأََخاُف  َما  اأَْخَوَف  نَّ  َواإِ ِديٌد،  �شَ

ي الآَخرة()1(. ؛ َواإِنَّ ُطوَل الأَمل ُيْن�شِ دُّ َعِن احَلقِّ اإّتباَع الَهَوى َي�شُ

اًطا،  نيا اّتَخذوا الأَر�َص ِب�شَ اِهدين يف الدُّ وقال عليٌّ m: )اإِنَّ الزَّ
والرّتاب ِفرا�شًا، واملَاَء ِطيًبا، اأََل َمِن ا�ْشَتاَق اإىل الآِخرِة �َشاَل َعن ال�ّشَهواِت، 
اإىل  �َشاَرَع  اجَلّنة  َطَلَب  وَمْن  املَُحّرماِت،  عن  َرجَع  الّناِر  ِمَن  اأ�ْشَفَق  وَمْن 

ائب()2(. نيا هاَنْت عليِه املَ�شَ الّطاعاِت، وَمن َزِهَد يف الدُّ

ُه والنا�َص دائمًا  ُر نف�شَ • عليُّ بن اأبي طالٍب m الذي كان ُيذكِّ
باملوِت، وما بعد الـَموِت.

اأَتاَك  وَقْد  ِبَك  َكاأَينِّ  ِه،  ِبَنْف�شِ الغارُّ  الاّلهي  )اأيَُّها   :m عليٌّ  قال 

)1( رواه الدينوري يف »املجال�شة« )1293(، وعنه ابن ع�شاكر )498/42(.
)2( رواه الدينــوري يف »املجال�شــة« )277(، وابــن اأبي الدنيــا يف »التوا�شع واخلمول« 

)26(، واأبو نعيم يف »احللية« )79/1(.
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َيقبُل منَك  لَك ِحَجاًبا، ول  َيهاُب  َوَل  َباًبا،  لَك  َيقرُع  َربَِّك، ل  َر�شوُل 
َبدًل، ول َياأخُذ ِمْنَك كِفياًل، وَل َيرحُم لَك �شغرياً، ول ُيوّقر لَك كبرياً 
اخَلاليِة  ِبالأُمِم  كَفْعِلِه  ُموِح�شٌة،  ها  اأْرَجاوؤُ ُمْظِلمٍة،  قعٍر  اإىل  ُيوؤِْديَك  حتى 

والُقروِن املا�شيِة.

وَزْخَرَف  و�َشّيد،  وبنى  د،  وعدَّ وجمَع  واْجتَهد،  �َشعى  من  اأيَن 
ْد، وبالَقليِل ل يْقنع، وِبالكثري ل ميَْتع؟ وجنَّ

اأين َمْن قاَد اجُلنود، وَن�رَص الُبنود؟ اأ�شَحوا ُرفاًتا حتَت الّثى اأْمواًتا، 
بيلهم �َشاِلُكون()1(. هم �َشاِربون، وِل�شَ واأَنُتْم لكاأ�شِ

و�شدق m فاإنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ يقوُل لر�شولِه l: )حئ مئ 
ىئ يئ جب( ]الزمر[.

ْئَت َفاإِنََّك  ّمد! ِع�ْص ما �شِ وجربيل q يقوُل ملحمٍد l: »َيا حُمَ
َميٌِّت«)2(.

وكان عمر m يقول:
ا�َشُتُه َب�شَ َتْبَقى  َتَرى  مِمَّا  �َشيَء  َل 

َخَزاِئُنُه  َيوًما  هْرمٍز  َعْن  ُتْغِن  َل 
َلُه  َياُح  الرِّ َتِْري  اإْذ  �ُشَلْيَماَن  َوَل 

َتَها ِلِعزَّ َكاَنْت  اّلِتي  املُُلوُك  ــَن  اأَْي

والَوَلُد املـَـاُل  َوَيْفَنى  ــُه  الإَِل َيْبَقى 
َواخُلْلَد َقْد َحاَولْت َعاٌد َفَما َخَلُدوا 
َتِرُد  َبْيَنها  ِفيَما  َواجِلــنُّ  والإِْن�ُص 

َيِفُد ــٌد  َواِف َلْيَها  اإِ اأَْوٍب  ُكــلِّ  ِمــْن 
)1( »العقد الفريد« )64/4(.

)2( ح�ســن لغــيه: اأخرجه الطرباين يف الأو�شــط )4845(، واأبو نعيم يف احللية )253/3( 
عــن �شهل بن �شعد، والطيال�شي يف م�شنده )1755( عــن جابر، واأبو نعيم يف احللية 

)202/3( عن علي، ]»ال�شل�شلة ال�شحيحة« )831([.
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ِباَل َكِذِب َمْوُروٌد  ُهَناِلَك  َل ُبدَّ ِمْن ُوْرِدِه َيْوًما َكَما َوَرُدوا)1(حو�ٌص 
وذكر  عليه،  واأثنى  اهلل  فَحِمَد  يوًما،  النا�َص   m عليٌّ  )1(وخطب 

املوت فقال: )عباد اهلل! املَْوُت َلْي�َص ِمْنُه َفْوٌت، اإِْن اأَقْمُتم َلُه اأََخَذُكْم، واإِن 
َفَرْرُت ِمنه اأَْدَرَكُكم، فالّنَجا الّنَجا والوحا الَوَحا -اأي: الإ�رصاع والعجلة- 
ته،  ْغَطَتُه، وُظْلَمَتُه وَوْح�شَ فاْحَذُروا �شَ الَقرب،  َحِثيٌث:  َطالٌب  َوَراَءُكْم  اإنَّ 
اأّل واإّنُه  ِريا�ِص اجلّنِة،  ِمْن  َرْو�شٌة  اأَْو  الّناِر،  ِمْن ُحفِر  ُحْفَرٌة  الَقرْبَ  اأََل واإِنَّ 
الُدوِد،  َبْيُت  اأَنا  ْلَمِة،  الظُّ َبْيُت  اأَنا  فيقوُل:  َمّراٍت  َثالَث  َيْوٍم  ُكلَّ  يَتَكّلُم 
ِغرُي وُي�شَكُر ِفيِه  يُب ِفيِه ال�شَّ َيْوٌم َي�شِ اأَل واإِنَّ وَراَء ذلك  ة،  َبْيُت الَوْح�شَ اأَنا 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  )ٿ  الَكِبري 
َذِلَك  َوَراَء  َواإِنَّ  اأََل  ]احلج[،  ڄ(  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ِمْن  وَمَقاِمُعَها  َبِعيٌد، وُحِليَُّها  وُقْعُرَها  �َشِديٌد،  َها  َحرُّ َناٌر  ِمْنُه،  اأَ�َشدُّ  ُهَو  َما 
َبَكى  ُثمَّ  َرْحَمٌة،  ِفيِه  هلِل  َلْي�َص  َماِلٌك،  وَخاِزُنها  ِديٌد،  �شَ َوَماوؤَُها  َحِديٍد، 
مواُت  ها ال�شَّ وَبَكى املُ�ْشِلُموَن َحْوَلُه، ثّم قاَل: اأََل َواإِنَّ َوَراَء َذِلَك َجّنٌة َعْر�شُ

والأَْر�ُص اأُِعّدت للُمّتِقنَي، اأََجاَرَنا اهلُل َواإِّياُكْم ِمَن الَعَذاِب الأَِليم()2(.
الأنــــاُم ـــَم  ـــِل َع لــو  واهلل  اأمــــا 

 
ـــُه ــو راأت  لــقــد ُخــلــقــوا لأمــــٍر ل
ــــرٌب، ثـــم حــ�ــرصٌ ممـــــاٌت، ثـــم ق

 
رجاٌل َعِمَلت  قد  احل�رِص   ليوِم 
ُنهينا اأو  اأُمـــرنـــا  اإذا  ونــحــن 

وناموا هجعوا  لـَما  ُخلقوا   ِلـما 
وهاموا تاهوا  قلوبهم   عيوُن 
ـــــــواٌل عــظــاُم  وتــوبــيــٌخ واأه
و�شاموا خمافتِه  ِمـــْن   ف�شلوا 
نيام ــاٌظ  ــق اأي الــكــهــِف  ــِل  ــاأه ك

)1( هــذا ال�شعــر ذكره البــالذري يف »اأن�شــاب الأ�ــرصاف« )ال�شيخان: اأبــو بكر وعمر( 
)�ص155(، والطربي يف »تاريخه« )219/4(.

)2( رواه ابن ع�شاكر يف »تاريخه« )497/42(.
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• ودخل m املقابَر فقال:

ة! ما اخَلرُب ِعْنَدُكْم؟  )َيا اأْهَل الُقبوِر! َيا اأَْهَل الِبَلى! َيا اأهَل الَوْح�شَ
ُق�ّشَمْت،  َفَقْد  الأَْمواُل  واأَّما  �ُشِكَنْت،  فَقْد  املَناِزُل  اأَما  ِعنَدنا،  اخَلرَب  فاإِّن 
ِعنَدُكم؟  َما  َخرُب  َفما  ِعْنَدنا،  َما  َخرُب  َهَذا  ُنِكَحْت،  َفَقْد  الأْزَواُج  َواأَّما 
اأُِذَن َلُهْم يف الَكالِم لأَخرُبوا: اإنَّ َخرَي  ي ِبَيِدَه! َلْو  ثم قال: واّلذي َنْف�شِ

الّتْقَوى()1(. الّزاِد 

)1( رواه ابن ع�شاكر يف »تاريخه« )499/42(.
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تب�سريه l لعلّي بن اأبي طالٍب m  بال�سهادة
�شبق اأن ذكرنا اأنه قال l: »�أَبُو بَْكٍر ف �جَلنَِّة، وُعَمُر ف �جَلنَِّة، وُعْثماُن 

ف �جَلنِِّة، وَعِليٌّ ِف �جَلنَِّة ...«)1(.
• عليُّ بن اأبي طالب m رجٌل ُيحبُّ اهلل ور�شوله، وُيحبُُّه اهلُل 

.l ور�شوُلُه
• عليُّ بُن اأبي طالٍب m الذي ب�رصُه ر�شول اهلل l بال�شهادة.

عن اأبي هريرة؛ اأّن ر�شول اهلل l كان على جبل حراٍء فتحرك. 
يُقٌ �أْو �َسِهيٌد« وعليه  دِّ لَّ نَِبيٌّ �أو �سِ فقال ر�شول l: »��ْسُكْن ِحر�ُء َفما َعَلْيَك �إِ
النبيُّ l واأبو بكر وعمُر وعثماُن وعليٌّ وطلحُة والزبرُي و�شعُد بن اأبي 

.)2(o وقا�ٍص
ومّرِت الأياُم، ونزلِت الفنُت، وُقِتَل اأمرُي املوؤمنني عليُّ بُن اأبي طالٍب 

m يف الفتنِة على اأيدي اخلوارج، فلقَي اهلَل �شهيداً.
وقد اأخرَب النبيُّ l اأ�شحاَبُه واأمَتُه عن فنٍت �شتقُع بعدُه كقطع الليِل 
وتعلُه  دينه،  عن  يرتدُّ  الرجَل  تعُل  البحِر،  موَج  بالنا�ِص  متوُج  املظلم، 

يتمنى املوت.
ُجُل  ِبُح �لرَّ اَعِة ِفَتٌ َكِقَطِع �للَّْيِل �لُْظِلِم، يُ�سْ قال l: »تَُكوُن بَْيَ يََدِي �ل�سَّ
ِبُح َكاِفًر�، يَِبيُع �أَْقَو�ٌم ِدينَُهْم ِبَعَر�ٍس  ِمنًا، َويُ�سْ ي ُموؤْ ي َكاِفًر�، َوُيْ�سِ ِفيَها ُموؤِْمنًا، َوُيْ�سِ

نْيَا«)3(. ِمَن �لدُّ

ي ِبيَِدِه لَيَاأِْتَيَّ َعَلى �لنَّا�ِس َزَماٌن َل يَْدِري �لَْقاِتُل  وقال l: »َو�لَِّذي نَْف�سِ
)1( �ســحيح: اأخرجــه الرتمــذي )3747(، واأبــو داود )4649(، وابــن ماجه )123(، 

واأحمد )187/1(، ]»�رصح الطحاوية« )�ص489-488([.
)2( �سحيح: اأخرجه م�شلم )2417(.

)3( �سحيح: اأخرجه الرتمذي )2197(، ]»ال�شل�شلة ال�شحيحة« )810([.
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ِف �أَيِّ �َسْيٍء َقتََل، َوَل يَْدِري �ْلَْقتُوُل َعَلى �أَيِّ �َسْيٍء ُقِتَل«)1(.

َعَلى  ُجُل  �لرَّ َيُرَّ  َحتَّى  نْيَا  �لدُّ تَْذَهُب  َل  ِبيَِدِه  ي  نَْف�سِ »َو�لَِّذي   :l وقال 
يُن  ، َولَْي�َس ِبِه �لدِّ اِحٍب َهَذ� �لَْقْبِ ُغ َعَلْيِه، َويَُقوُل: يَا لَْيتَِني ُكْنُت َمَكاَن �سَ �لَْقْبِ َفيَتََمرَّ

�إِلَّ �لْبََلُء«)2( اأي من �شدة البالء والفنت.

بنَي  وقَع  ومما  عامًة،  الفنِت  ِمَن  للموؤمِن  ال�رصعيَّ  املوقَف  هَو  ما 
ال�شحابِة خا�شًة؟

اأولً: اإذا نزلت الفنُت: على املوؤمِن اأن ل يكوَن راأ�ساً فيها، واأن ل ي�سارَك 
فيها ب�سالٍح اأو بل�ساٍن اأو بيٍد.

قال ر�شول اهلل l: »�َستُُكوُن ِفَتٌ، �لَقاِعُد ِفيَها َخْيٌ ِمَن �لَقاِئِم، و�لَقائُم 
ُفُه، فَمْن  ِفيَها َخْيٌ ِمَن �لَا�ِسي، و�لَا�ِسي ِفيَها َخْيٌ ِمَن �ل�ّساِعي، َمْن تَ�َضََّف لَها ت�ستَ�ْضِ

َوَجَد ِفيها َمْلجاأً �أو معاًذ� فليُعْذ ِبِه«)3(.

واحلثُّ  الفتنِة،  من  حتذيٌر  احلديِث  )ففي  حجر:  ابن  احلافظ  قال 
على اجتناِب الدخوِل فيها، واأنَّ �رصَّها يكوُن بح�شِب التعّلِق بها()4(.

وقال ر�شول اهلل l: »�إِنََّها �َستَكوُن ِفٌت، �أََل ثُمَّ تَُكون ِفْتنٌَة، �لَقاِعُد فيها 
خيٌ مَن �لَا�ِسي فيها، و�لَا�ِسي فيها خيٌ ِمن �ل�ّساعي �إِلَْيها، �أََل َفاإَِذ� نََزلَْت �أَْو َوَقَعْت، 
ِباإِِبِلِه، وَمْن كانْت لَُه َغنٌَم فليلحق بغنَِمه، وَمن كانْت لُه  َفْليَْلَحق  �إِِبٌل  َفَمْن كاَن له 

ِه«. �أر�ٌس فليلَحق باأَْر�سِ

)1( �سحيح: اأخرجه م�شلم )2908(.
)2( �سحيح: اأخرجه م�شلم )157(.

)3( متفق عليه: اأخرجه البخاري )3601(، وم�شلم )2886(.
)4( »فتح الباري« )13/13(.
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غنٌم  ول  اإبٌل  له  يكن  ل  َمْن  اأراأيَت  اهلل!  ر�شوَل  يا  رجٌل:  فقال 
�إْن  ِلينُج  ثُم  ِه بحجٍر،  �إىل �َسْيِفِه فيُدقُّه على حدِّ l: »يْعَمُد  اأر�ٌص؟ قال  ول 

�لنَّجاَء«)1(. ��ْستَطاَع 

�أْوتَاَرُكْم،  فيها  ُعو�  وَقطِّ يَُّكْم،  ِق�سِ فيها  و�  »َك�ضِّ الفتنة:  يف   l وقال 
و�لَزُمو� ِفيَها �أْجَو�َف ِبيُوِتُكْم، وُكونُو� كابْن �آدَم«)2( -اأي: هابيل املقتول-.

مي�سَك  اأن   :o ال�سحابِة  بنَي  وقع  مما  ال�سرعيِّ  املوؤمِن  موقُف  ثانياً: 
ل�سانُه عن اخلو�ِض يف الكالِم فيما حدث بينهم

بنَي جمتهٍد  فيه  ُهْم  بينهم  فيما حدَث   o ال�شحابَة  وذلَك لأنَّ 
م�شيٍب فلُه اأجران، وجمتهٍد خُمطٍئ فلُه اأجٌر واحٌد، وم�شلُك الفرقِة الناجيِة 

.o ا ح�شَل بينهم نِة واجلماعِة هو الإم�شاُك عمَّ اأهل ال�شُ

ومن �أقو�ِل �أهل �لعلم ف ذلك:

• �ُشِئَل عمُر بن عبدالعزيز عن القتال الذي ح�شَل بني ال�شحابِة، فقال: 
)تلَك دماٌء طّهَر اهلُل يدي منها، اأفال اأُطهر منها ل�شاين، مثُل اأ�شحاِب 

ر�شول اهلل l مثُل العيون، ودواُء العيون ترك م�شها()3(.

• وقيَل لالإماِم اأحمَد: ما تقوُل فيما كاَن بنَي عليٍّ ومعاوية n؟ قال: 
)ما اأقوُل فيهُم اإل احُل�ْشنى()4(.

 n ا جرى بني عليٍّ ومعاوية • و�شاأَل رجٌل الإماَم اأحمَد بن حنبٍل عمَّ
)1( �سحيح: اأخرجه م�شلم )2887(.

)2( �ســحيح: اأخرجــه اأبــو داود )4259(، وابن ماجــه )3961(، اأحمــد )408/4(، 
]»اإرواء الغليل« )1863([

)3( »مناقب ال�شافعي« للرازي )�ص136(، »الطبقات الكربى« لبن �شعد )394/5(.
)4( »مناقب الإمام اأحمد« لبن اجلوزي )�ص164(.
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فقراأ: )ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 
مئ ىئ يئ جب(   ]البقرة[ )1(.

كيَف ل؟

واهلُل عزَّ وجلَّ يقول: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( ]احل�رص[.

كيَف ل؟

.o حابِة ُم �شبَّ ال�شّ ّنِة حُترِّ وقد جاءِت الأدّلُة يف الكتاِب وال�شُ

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تــعــاىل:  ــال  ق  •
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( ]التوبة:100[.

ووجُه الدللِة يف الآيِة؛ اأنَّ َمْن ر�شَي اهلُل عنه يحُرُم �َشبُه.

گ  گ  گ  گ  ک  )ک  تــعــاىل:  وقـــال   •
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( ]الأحزاب[.

وال�شحابُة o يف ُمقدمِة املوؤمننَي فيحُرُم �َشبُُّهم.
�أَنَْفَق ِمثَل  َحَدُكْم  �أَ نَّ  �أَ لَْو  ِبيَِدِه  ي  َحاِبي؛ َفو�لّذي نَْف�سِ �أ�سْ l: »ل تَ�ُسبُّو�  قال   •

�أُُحٍد َذَهبًا َما �أَْدَرَك ُمدَّ �أََحِدِهْم وَل نَ�سيَفُه«)2(.
َحَدُكْم لَْو �أَنَْفَق ِمثَل �أُُحٍد َذَهبًا  َحاِبي؛ َفاإنَّ �أَ l: »ل تَ�ُسبُّو� �أحًد� ِمْن �أ�سْ • وقال 

َما �أَْدَرَك ُمدَّ �أََحِدِهْم وَل نَ�سيَفُه«)3(.
)1( »مناقب الإمام اأحمد« لبن اجلوزي )�ص126(.

)2( متفق عليه: اأخرجه البخاري )3673(، وم�شلم )2540(.
)3( �سحيح: اأخرجه م�شلم )2541(.
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َحاِبي َفَعَلْيِه لَْعنَُة �لِل و�لََلِئكة و�لنّا�س �أَْجَمِعي«)1(. • وقال l: »َمْن �َسبَّ �أ�سْ

َحاِبي«)2(. • وقال l: »لََعَن �للُ َمْن �َسبَّ �أ�سْ

• وقال l: »�ِسبُاُب �لُ�ْسِلِم ُف�ُسوٌق، وِقتَالُُه ُكْفٌر«)3(.

ُكو�، ِو�إَذ�  ُكو�، و�إَِذ� ُذِكَرْت �لنُُّجوُم فاأَْم�سِ َحاِبي َفاأَْم�سِ • وقال l: »�إَِذ� ُذِكَر �أ�سْ
ُكو�«)4(. ُذِكَر �لَقَدُر فاأَْم�سِ

ُم �شبَّ ال�شحابِة o، ومع ذلك وبعَد  نِة حُترِّ اإنَّ اأدلَة الِكتاِب وال�شُّ
ق�شيِة التحكيم التي كانت بني عليٍّ m ومعاوية m، تعلق اخلوارج 
-وهي فرقة �شالة- ببع�ِص ال�شبهاِت الباطلِة فا�شتحلوا بها اخلروَج على 

اأمرِي املوؤمننَي عليٍّ m وَمْن معُه ِمَن ال�شحابِة، وا�شتحلوا قتالهم.

تعالوا بنا اإىل عبداهلل بن عبا�ٍص m ليخربنا خربهم.

• يقول ابن عبا�ص m: )ملا خرجت احلروريُة -وهم اخلوارج- اعتزلوا 
يف دارهم وكانوا �شتة اآلٍف، فقلُت لعلٍي m: يا اأمري املوؤمنني! 
اأخاُف  اإين  قال:  فاأكلمهم،  القوم؛  هوؤلء  اآتى  لعلي  بالظهِر  اأبِرْد 
عليك، قلُت: كال، قال: فقمُت ودخلُت عليهم يف ن�شف النهار 
ابن عبا�ص،  يا  فقالوا: مرحبًا بك  ف�شلمُت عليهم.  قائلون،  وهم 
 l فما جاء بك؟ قلُت لهم: اأتيتُكم من عنِد اأ�شحاِب ر�شوِل اهلِل

)1( ح�ســن: اأخرجه الطرباين يف »الكبري« )12709( عن ابن عبا�ص، واخلالل يف »ال�شنة« 
)833( عن اأن�ص، ]»ال�شل�شلة ال�شحيحة« )2340([.

)2( ح�سن: اأخرجه الطرباين فى »الكبري« )13588(، و»الأو�شط« )7015(، ]»�شحيح 
اجلامع« )5111([.

)3( متفق عليه: اأخرجه البخاري )48(، وم�شلم )64(.
)4( �ســحيح: اأخرجه الطرباين يف »الكبري« )1427(، واأبو نعيم يف »احللية« )108/4(، 

]»ال�شل�شلة ال�شحيحة« )34([.
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ولي�ص  منكم،  بتاأويله  اأعلُم  وهم  القراآُن،  َنَزَل  وعليهم  و�شهره، 
تقولون.  مبا  وُتخربوين  يقولون،  ما  لأبلغكم  اأحٌد؛  منهم  فيكم 
وابن   l اهلِل  ر�شوِل  اأ�شحاِب  على  نقمتم  ماذا  اأخربوين  قلت: 

عمه؟ قالوا: ثالث.

َم الرجاَل يف اأمِر اهلل؛  ؟ قالوا: اأما اإحداهنَّ فاإّنه حكَّ قلت: َوما ُهنَّ
وقال تعاىل: ) ے ے ۓ ۓ( ما �شاأُن الرجاِل واحلكم؟ 

فقلُت: هذِه واحدٌة. 

قالوا: واأما الثانية فاإّنه قاتَل، ول ي�شِب، ول يغنم، فاإن كانوا كفاراً 
�َشَلَبهم، واإن كانوا موؤمننَي ما اأَحل قتالهم؟ 

قلت: هذه اثنتاِن فما الثالثُة؟ 

قالوا: اإنه حمى نف�شه عن اأمرِي املوؤمننَي فهو اأمرُي الكافريَن. 

قلت هل عندكم �شيٌء غري هذا؟ قالوا: ح�شبنا هذا.

قلت: اأراأيتم اإن قراأُت عليكم من كتاِب اهلِل، ومن �شنِة نبيِه l ما 
َيُردُّ قولكم، اأتر�شون؟ قالوا: نعم. 

يف  عليكم  اأقراأ  فاأنا  اهلل،  اأمِر  يف  الرجاَل  م  حكَّ قولكم  اأما  قلت: 
كتاِب اهلِل؛ اأن قد �شرّي اهلُل حكمه اإىل الرجاِل يف ثمن ربع درهم؛ فاأمَر اهلُل 

الرجاَل اأن يحكموا فيه. قال تعاىل: )ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( 
ِمَن  ونحوها  اأرنب  يف  الرجاِل  اأُحكم  تعاىل  باهلِل  فاأن�شدُتكم  ]املائدة:95[، 

ال�شيِد اأف�شل، اأم حكُمهم يف دمائهم و�شالح ذاِت بينهم؟ واأنتم تعلموَن 
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اأنَّ اهلل لو �شاء حلكَم ول ُي�شري ذلك اإىل الرجال؟ قالوا: بل هذا اأف�شُل. 

ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ   : قال عزَّ وجلَّ املراأِة وزوجها  ويف 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ذات  �شالِح  يف  الرجال  ُحكم  باهلل  فاأن�شدتكم  ]الن�شاء:35[   ) ک 
من  اأخرجُت  امــراأة؟  يف  ُحكمهم  ِمْن  اأف�شل  دمائهم  وحقِن  بينهم، 

هذه؟ قالوا: نعم. 

اأمكم  اأفت�شُبون  يغنم،  ول  ي�شِب  ول  قاتَل  قولكم  واأمــا  قلت: 
عائ�شة، وت�شتحلون منها ما ت�شتحلون من غريها، وهي اأمُكم؟ فاإن قلتم: 
لي�شت  ُقلتم:  ولئن  فقد كفرت،  ِمن غريها؛  ن�شتحُل  ما  منها  ن�شتحُل  اإّنا 

ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ  يقول:  تعاىل  اهلل  لأنَّ  كفرت؛  فقد  باأمنا؛ 
ۈ ٴۇ ۋ ۋ ( ]الأحزاب:6[. فاأنتم تُدوروَن بني �شاللتني، فاأتوا 

منهما مبخرج. 

قلت: اأخرجُت من هذه؟ قالوا: نعم. 

واأما قولكم حمى ا�شمه من اأمرِي املوؤمننَي، فاأنا اآتيكم مبن تر�شون، 
واأراكم قد �شمعتم اأنَّ النبَي l يوم احلديبية �شالح امل�رصكني، فقال لعلي 
ٌد َر�ُسوَل �لِل l« فقال امل�رصكون: ل  الََح َعَلْيِه َمَمَّ m: »�ْكتُْب َهَذ� َما �سَ
واهلل، ما نعلم اأنَك ر�شوُل اهلل؛ لو نعلُم اأنك ر�شوُل اهلِل لأطعناك، فاكتب: 

حممد بن عبد اهلل.

�أَنِّ  تَْعَلُم  �إِنََّك  �للَُّهمَّ  �لِل،  َر�ُسوَل  َعِلّي  ِيا  »�ْمح   :l اهلل  ر�شول  فقال 
فواهلل  �لِل«.  َعْبِد  بن  ُد  ُمَمَّ َعَلْيِه  الََح  �سَ َما  َهَذ�  َو�ْكتُب  َعِلّي،  يَا  �ْمُح  َر�ُسولَُك، 
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لر�شوُل اهلِل l خرٌي من علي ٍّوقد حما نف�شه، ول يكن حموه ذلك ميحوه 
وخرَج  األفان  منهم  فرجَع  نعم،  قالوا:  هذه؟  من  خرجت  النبوة.  ِمَن 
�شائرهم -اأي: على عليِّ بن اأبي طالب- فُقِتلوا على �شاللتهم، فقتلهم 

املهاجروَن والأن�شار)1(.

قاتَل اأمرُي املوؤمننَي عليُّ بن اأبي طالٍب m اخلواِرَج وهزَمهم 
يف  الّنهروان  معركة  تركت  ولقد  نكراَء،  هزميًة  النَّهروان  موقعِة  يف 
نفو�ِص اخَلوارِج ُجرحًا غائراً ل تزدُه الأياُم والليايل اإّل اإيالمًا وح�رصًة، 
من  ُقتَل  ملن  ويثاأروا   m بعليٍّ  يفِتُكوا  اأن  على  منهم  نفٌر  فاتفق 

اإخوانهم يف النهروان.

ُمْلَجم، والرُبَك بن عبداهلل،  ابُن  املتاآِمرون اخلوارج وهم  واجتمَع 
وعمرو بن بكر التميمي، فتذاكروا اأمَر النا�ِص، وعابوا على ولِتهم، ثمَّ 
موا عليهم، وقالوا: ما ن�شنُع بالبقاِء بعدهم �شيئًا،  ذكروا اأهَل النهِر، فرتحَّ
اإخواُننا الذين كاُنوا دعاَة النا�ِص لعبادِة رّبهم، والذين كاُنوا ل يخافوَن يف 
اهلل لومَة لئٍم، فلو �رَصينا اأنف�شنا فاأتينا اأئمَة ال�شاللِة فالتم�شنا قتلهم فاأرحنا 
منهم البالَد، وثاأرنا بهم لإخواننا، فقال ابن ملجم: اأنا اأكفيكم علي بن 
اأبي طالٍب، وقال الرُبَك بن عبداهلل: اأنا اأكفيكم معاوية، وقال عمرو بن 
العا�ص، فتعاهدوا وتواثقوا باهلِل: ل ينك�ُص  اأكفيكم عمرو بن  اأنا  بكر: 
رجٌل منا عن �شاحبِه الذي توجه اإليه حتى يقتَله اأو ميوَت دونه، فاأخذوا 
اأ�شَيافُهم، ف�شّموها، واتعدوا ل�شبع ع�رصة تخلو من رم�شان اأن يثب كّل 
)1( ح�ســن: اأخرجــه الن�شائي يف الكربى )8575(، واحلاكــم )2656(، وابن زجنويه يف 
الأمــوال )516(، والبيهقــي )179/5(، ]»ال�شحيح امل�شند مــن ف�شائل ال�شحابة« 

.])308(
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واحٍد منهم على �شاحبِه الذي توجَه اإليِه، واأقبَل كلُّ رجٍل منهم اإىل امل�رص 
الذي فيه �شاحبه الذي يطلُب)1(.

اأنه  يقينًا  يعلُم   m طالٍب  اأبي  بن  عليُّ  املوؤمننَي  اأمرُي  كان  وقد 
�شُيقتُل ويلقى اهلل �شهيداً؛ وذلك لأنُه �َشِمَع ر�شول اهلل l يقول: »��ْسُكْن 
يٌق �أو �سهيٌد«)2( وكان عليٌّ m مع ر�شوِل  دِّ ِحر�ُء، َفَما َعَلْيَك �إِلّ نَبيُّ �أو �سِ

اهلِل l على اجلبِل.

َب  وقال m: )َعِهَد اإِيَلَّ ر�شوُل اهلِل l اأينِّ ل اأَُموُت َحّتى َتْخ�شَ
هِذِه -يعني حليتُه- ِمْن َهِذِه -يعني هاَمَتُه-()3(.

ــَك  »�إِنَّ يقول:   l ُدوَق  املَ�شْ اِدَق  ال�شّ �شمعُت    :m وقال 
َب حليَتَك،  يَل َدُمها َحتّى يَْخ�سِ َُب �َضْبًَة َهاُهنا -واأَ�شاَر اإىل �شدغيه- َفيَ�سِ �َستُ�ضْ

اِحبُها �أ�ْسَقاَها، َكَما َكاَن عاَِقُر �لنّاَقِة �أ�ْسَقى ثُُموَد«)4(. ويَُكوُن �سَ

• وا�شتدت الفنُت ودعا اأمري املوؤمنني عليٌّ m ربَُّه اأن ُيعجل له بال�شهادة.

و�َشِئمويِن،  �َشِئْمُتُهم  َقْد  اإِينِّ  )اللَُّهمَّ  فقال:  يوًما  النا�َص  فخطَب 
اأْن  اأ�ْشَقاُكم  مَيْنع  فَما  ِمنِّي،  واأَِرْحُهْم  ِمْنُهم  فاأَِرْحِني  وَملُّويِن،  وَمَلْلُتْهم 

َيِتِه()5(. َع َيَدُه َعَلى حِلْ َبها َبدٍم، َوَو�شَ ُيَخ�شِّ

وقد األحَّ عليٌّ m يف الدعاِء يف اأيامِه الأخرية، فو�شَع امل�شحَف 

)1( »تاريخ الطربي« )59/6(.
)2( �سحيح: اأخرجه م�شلم )2417(.

)3( �ســحيح: رواه اأحمــد ) 102/1( ، وابــن �شعــد يف »الطبقــات« ) 34/3(، والبزار 
)927(، والبيهقي يف »الدلئل« )438/6( ]�شححه ال�شيخ اأحمد �شاكر[.

)4( ح�ســن: رواه الطــرباين )173(، واحلاكــم )4590( ، والبيهقــي )58/8(، ]ح�شنــه 
الهيثمي و�شححه احلاكم[.

)5( »م�شنف عبدالرزاق« )154/10(، باإ�سناد �سحيح.
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َقْد  اإِينِّ  اللَُّهمَّ  فيِه فمَنُعويِن،  َما  �شاألَتُهم  اإِينِّ  )اللَُّهمَّ  راأ�شِه وقال:  يومًا على 
اأْخالقي،  غرِي  على  وَحملويِن  واأبغ�شويِن،  ُتهم  واأْبغ�شْ وَمّلوين،  َمللتُهم 

فاأْبِدلهم بي �رَصّاً ِمني، واأْبِدْلِني ِبهم خرْياً منهم()1(.

يقتَل  اأن  يريُد  ُكلٌّ  امل�شمومة،  باأ�شيافهم  الثالثُة  الأ�شقياُء  وخرَج 
�شاحَبُه الذي ُكلَف بقتله من ِقبِل اخلوارِج.

ل�شالِة  خرج  حني  فانتظرُه   ،m عليٍّ  لقتِل  فتوّجه  ُمْلَجم  ابُن  فاأما   •
ل  علي!  يا  هلل  احلكُم  له:  وقال  هامتِه  على  ب�شيفه  ف�رصَبُه  الفجِر 
لك ول لأ�شحاِبَك، ف�شاَل الدُم من هامتِه m وبلَل حليته كما 
اأخرب ر�شوُل اهلِل l، ونادى عليٌّ m على النا�ص: َل َيُفوَتنَُّكم 
واأدخلوُه  به  كوا  فاأم�شَ َجاِنٍب  ُكلِّ  مْن  عليِه  النا�ُص  و�شدَّ  ُجل،  الرَّ
على اأمرِي املوؤمنني، فقال عليٌّ m: النَّْف�ُص ِبالنَّف�ِص، اأََنا اإِْن ِمتُّ 
 m وماَت  راأْيي(،  ِفيِه  َراأْيُت  َبِقْيُت  واإِْن  َقَتَلِني،  َكَما  َفاْقُتُلوُه 

ولقَي اهلل �شهيداً.

• واأما الرُبَك بن عبداهلل فاأخطاأ يف �رصبتِه ملعاوية m فنجا معاويُة من 
املوت.

الليلة فلم يخرج،  العا�ص تلك  • واأما عمرو بن بكر فجل�ص لعمرو بن 
�شاحب  وكان  حذافة،  بن  خارجة  فاأمَر  بطنه،  ا�شتكى  وكان 
ف�رصَبُه  عمرو،  اأنه  يرى  وهو  عليه  ف�شدَّ  لي�شّلي،  فخرَج  �رصطتِه، 

فقتله، فنجا عمرو بن العا�ص m من املوِت.

)1(  رواه ابــن اأبــي عا�شــم يف »الآحاد واملثــاين« )183(، وابن ع�شاكــر )534/42(، 
وانظر: »�شري اأعالم النبالء« )144/3(.
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خرَج اخلوارُج على عثمان m فقتلوه، وخرجوا على علّي بن 
اأبي طالب m فقتلوه، ول تزاُل الأمُة الإ�شالميُة تكتوي بناِر اخلوارِج 

اإىل يومنا هذا.

ولذلك يجُب على كلِّ م�شلٍم اأن يعرَف...

وماذا  عقيدتهم؟  هي  وما  �شفاتهم؟  هي  وما  اخلوارج؟  ُهُم  َمن 
يريدون؟
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 m  ٍّالغالُة يف علي
اأولً: اخلوارج

يقول اهلل عزَّ وجلَّ يف كتابه: )گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 
ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( ]الكهف[.

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  �شبحانه:  ويقوُل 
چ چ(   ]الفرقان[.

: )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ويقوُل عزَّ وجلَّ
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( ]الكهف[.
فيما �شَبَق تبني لنا اأن عليًا m من املَب�رصيَن باجلنِة، وتبني لنا اأي�شًا 

.l ُّلِقى اهلل �شهيداً كما ب�رَصُه النبي m اأنَّ عليًا

يُن �لنَّ�سيحة«)1(. وانطالقًا من قوله l: »�لدِّ
الغلوِّ عامًة،  اأُحّذَر نف�شي وامل�شلمني يف كلِّ مكاٍن مَن  اأن  اأردُت 

ومن الغلو يف حمبِة ال�شاحلنَي بالإفراِط والتفريِط خا�شًة.
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  يقول:   وجــلَّ  عــزَّ  اهلَل  لأنَّ 

پ(    ]الن�شاء:171[.
�أَنا َعْبٌد،  َا  اَرى �بَن َمْرميَ، فاإِنَّ �أَْطَرِت �لنَّ�سَ ويقول l: »َل تُطُروِن َكما 

فُقولُو�: عبُد �لِل َوَر�ُسولُُه«)2(.

)1( متفق عليه: اأخرجه البخاري )42(، وم�شلم )55(.
)2( �سحيح: اأخرجه البخاري )3445(.
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َا َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم بالُغُلوِّ ف  يِن، َفاإِنَّ وقال l: »�إِيَّاُكْم و�لُغُلوَّ ف �لدِّ
يِن«)1(. �لدِّ

وقد غلْت طائفتاِن يف عليِّ بن اأبي طالٍب m بالإفراِط والتفريِط.

بالتفريِط؛   m عليٍّ  اخلوارُج يف  َغلْت  �لأوىل: �خلو�رج؛  �لطائفة 
رُتُه وَخَرَجْت عليه وقتلتُه كما ذكرنا �شابقًا. فكفَّ

�لطائفة �لثانية: �ل�سيعة َغلْت ال�شيعُة يف عليٍّ m بالإفراِط؛ فرفعْتُه 
اهلل،  دوِن  من  ودعْتُه  به  فحلفْت  الألوهيِة،  منزلِة  اإىل  العبوديِة  منزلِة  من 

وهذا �شالٌل مبني.

وكالُمنا يف البداية �شيكوُن فقط عن �لطائفِة �لأوىل: وهي �خلو�رج.

َمْن ُهْم اخلوارج؟

فرقٌة �شالٌة يقاُل لها )احلرورية( ن�شبًة اإىل قريٍة خرجوا منها ُيقال 
لها: َحروراء؛ وهم الذين خرجوا على عليِّ بن اأبي طالٍب m وقتلوه، 
روَن باملعا�شي، وَيخرجوَن  وقاَل بع�ُص اأهِل العلِم: اخلوارُج هم الذيَن ُيكفِّ

على الأئمِة.

ن�ساأُة اخلوارج

الذيَن خرجوا على  ال�شالُة  الفرقُة  ُهُم  العلِم: اخلوارُج  اأهِل  قاَل بع�ُص   •
عليٍّ m وقتلوُه.

 ،l وِمْن اأهِل العلِم َمْن ُيرِجُع بدايَة ن�شاأِة اخلوارِج اإىل زمِن الر�شوِل •
)1( �ســحيح: اأخرجــه الن�شائي )3057(، وابــن ماجه )3029(، واأحمــد )347/1(، 

]»ال�شل�شلة ال�شحيحة« )1283([. 
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الذي اعرت�َص على  التميمي،  َذا اخلوي�رصَة  اأوَل اخلوارِج  ويجعُل 
الر�شوِل l يف ق�شمِتِه.

ذو  حالًة  واأقبُحُهْم  اخلــوارِج  اأوُل  اهلل:  رحمه  اجلوزي  ابن  قال 
لُه ر�شول  فقاَل  l: اعدْل.  اهلِل  لر�شوِل  قاَل  الذي  التميمي؛  ِة  اخلوي�رصِ

اهلل l: »َويَْلْك وَمْن يَْعِدُل �إَذ� َلْ �أَْعِدْل«)1(.

ِه،  فهذا اأوُل خارجّي خرَج يف الإ�شالِم، واآَفُتُه اأنُه ر�شَي براأي نف�شِ
ولو وَقَف َلَعِلَم اأنُه ل راأَي فوق راأي ر�شول اهلل l، واأتباُع هذا الرجِل 

.)2(m هم الذين قاتلوا علّي بن اأبي طالٍب

ن�شاأَة اخلوارِج بداأت باخلروِج على عثمان  باأنَّ  العلماِء من يرى  • ومن 
m باإحداثهم الفتنة التي اأدت اإىل قتلِه m ظلمًا وعدوانًا.

والراجُح اأنَّ اخلوارَج هم الذين خرجوا من �شئ�شئ ذي اخلوي�رصة 
الذي خرَج على ر�شوِل اهلِل l بالكلمِة، وهم الذيَن خرجوا على عثمان 
بالكلمِة   m عليٍّ  على  خرجوا  الذين  وهم  فقتلوه،  بال�شيف   m
وبال�شيِف وقتلوه، وهم الذين يخرجون على ولِة اأمِر امل�شلمنَي يف كلِّ 

زماٍن ومكاٍن اإىل يومنا هذا.

�سفات اخلوارِج الذميمة التي ذمهم بها ر�سوُل اللِه l يف �سنتِه

ال�سفُة الأوىل: ميرقوَن ِمَن الدِّين كما ميرُق ال�سهُم ِمَن الرميِة.

 l بينما نحُن عِنَد ر�شول اهلل   :m �شعيد اخلدري  اأبو  يقوُل 

)1( متفق عليه: اأخرجه البخارى )3610(، وم�شلم )1064(.
)2( »تلبي�ص اإبلي�ص« )�ص70(. 
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يا  فقال:  بني متيم  اخُلوي�رصِة؛ وهو رجٌل من  اأتاُه ذو  َق�ْشًما،  ُم  َيْق�شِ وهو 
ر�شول اهلل! اْعِدْل.

قال ر�شول اهلل l: »َويَْلك! وَمْن يَْعِدُل �إِْن لْ �أَْعِدْل؟ َقْد ِخْبَت وَخ�ضَت 
�إْن َلْ �أَْعِدْل«.

فقال عمُر بُن اخلطاب m: يا ر�شول اهلل! ائذْن يل فيه اأ�رصْب 
ُعُنَقُه.

َمَع  �أحُدُكْم �سلتَُه  يَْحِقُر  َحابًا  �أ�سْ لَُه  َفاإِنَّ  l: »َدْعُه،  اهلل  ر�شول  قال 
ِمَن  َيُْرُقوَن  تََر�ِقيَهم،  يُجاِوُز  ل  �لُقْر�آَن  وَن  يَْقر�أُ ياِمِهم،  �سِ َمَع  ياَمُه  و�سِ َلِتِهم،  �سَ
َديِْه ِمثُل ثَْدي  ْهُم ِمَن �لّرْميَِة ... �آيَتُهْم َرجٌل �أ�ْسَوُد �إْحَدى َع�سُ �لإ�ْسَلِم َكَما َيُْرُق �ل�سَّ

َعِة تََدْرَدُر )1(  يَخرُجون على حِي ُفرقٍة)2( ِمَن �لنا�ِس«. �لَر�أِة، �أَْو ِمثُل �لبَ�سْ

قال اأبو �شعيد: فاأ�شهُد اأين �شمعُت هذا من ر�شول اهلل l، واأ�شهد 
اأّن علّي بن اأبي طالٍب m قاَتَلُهم واأنا َمَعُه، فاأمر بذلك الرجِل فالُتِم�َص 
فُوِجَد، فاأُِتَي ِبِه حَتى نظرُت اإليِه، على نعِت ر�شوِل اهلل l الذي نعت)3(.

 l النبيَّ  �شمعَت  هل  ُحنيف:  بن  ل�شهِل  عمرو  بن  رُي  ُي�شَ وقال 
يقول يف اخلوارِج �شيئًا؟

ِمْنُه  العراق-: »يَْخُرُج  ِقَبَل  قال: �شمعتُه يقول: -واأهوى بيده 
ْهِم  �ل�سَّ ُمُروَق  �لإ�سلِم  ِمَن  َيُْرُقوَن  تَر�ِقيَهم،  يَُجاِوُز  َل  �لُقر�آَن  يَْقَروؤوَن  َقْوٌم 

�لّرْميَة«)4(. ِمَن 
َعُة القطعة من اللحم، وتدردر، معناه ت�شطرب وتذهب وتيء َعِة َتَدْرَدُر( الَب�شْ )1( )مثل الَب�شْ
.n 2( )على حني ُفرقٍة( اأي: وقت افرتاق النا�ص، وهو الفرتاق الذي وقع بني عليٍّ ومعاوية(

)3(  متفق عليه: رواه البخاري )3610(، وم�شلم )1064(.
)4( �سحيح: اأخرجه البخاري )6934(.
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ففي احلديثني ذٌم وا�شٌح لفرقِة اخلوارِج، فقد و�شَفُهم ر�شوُل اهلِل 
l باأنهم طائفٌة مارقٌة.

ال�سفُة الثانية: اأنهم �سرُّ اخللق واخلليقة

َقْوٌم  ّمتي(  اأُ ِمْن  بعدي  �شيكوُن  )اأو  �أُمَِّتي  ِمْن  بَْعِدي  »�إِنَّ   :l قال 
ْهُم ِمْن  يِن َكما يَْخُرُج �ل�سَّ يَْقَر�أُوَن �لُقْر�آَن، َل يُجاِوُز َحلِقيَمُهم، يَْخُرُجوَن ِمَن �لدِّ

ْميَة، ثُمَّ َل يَُعوُدوَن ِفيه، ُهْم �َضُّ �خَلْلِق و�خَلِليَقِة«)1(. �لرَّ

و�خللُق: هم النا�ص، و�خلليقُة: هم البهائم، اأي: اأن اخلوارَج عنَد اهلِل 
هم �رصُّ اخلالئِق.

• وذكروا اخلوارَج عند اأبي هريرة m فقال: )اأولئَك �رصاُر اخللِق()2(.

اآياٍت  اإىل  انطلقوا  )اإنهم  �رِصاَر خلق اهلل، وقال:  يراهم  ابن عمر  • وكان 
نزلت يف الكفاِر فجعلوها على املوؤمنني()3(.

ال�سفُة الثالثة: اأنهم اأبغ�ُض اخللق اإىل الله تعاىل

عن عبيد اهلل بن اأبي رافٍع -موىل ر�شول اهلل l- اأن احلروريَة ملا 
خرجت وهو مع عليٍّ بن اأبي طالب m قالوا: ل ُحكَم اإل هلِل، قال 
l و�شف  اإّن ر�شوَل اهلل  اأُريد بها باطٌل()4(،  m: )كلمُة حقٍّ  علٌي 
َهذ�  يَُجوُز  باأَل�سنَِتهم ل  �حلقَّ  اإين لأعرُف �شَفَتُهم يف هوؤلء: »يَُقولُوَن  نا�شًا 

)1( �سحيح: اأخرجه م�شلم )1067(.

)2( �سحيح: اأخرجه م�شلم )1066(.
)3( اأخرجــه البخــاري تعليقــًا )197/4(، وو�شله الطربي يف »تهذيــب الآثار« و�شنده 

�شحيح، انظر »تعليق التعليق« )259/5( لبن حجر.
)4( )كلمة حق اأريد بها باطل( معناه اأن الكلمة اأ�شلها �شدق؛ قال تعاىل: ) ے ے ۓ 

ۓ( لكنهم اأرادوا بها الإنكار على علي m يف حتكيمه.
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ِمْنهم )واأ�شار اإىل حلِقِه( ِمْن �أبَْغ�ِس خْلِق �لِل �إِلَْيِه«)1(.

ال�سِن  �سغار  واأنهم  به،  النطِق  جمرد  اإل  الإمي��اِن  ِمَن  لهم  لي�ض  اأنهم  الرابعة:  ال�سفُة 

واأ�سحاُب عقوٍل رديئٍة و�سعيفٍة، واأنهم عندما يقرءون القراآن يظنون ل�سدة ما بلغوا اإليه 

من �سوِء الَفِهم اأنه لهم وهو عليهم.

خالفة  زمان  اآخر  -اأي:  ماِن  �لزَّ �آِخر  ف  َقْوٌم  »�سيَْخُرُج   :l قال 
-اأي:  �لأَْحــَلِم  �ُسَفَهاُء  الأ�شنان-  �شغار  -اأي:  �لأ�ْسنَاِن  �أْحــَد�ُث  النبوة- 
يَُجاِوُز  َل  القراآن،  من  -اأي:  يِّة  �لَبِ َقْوِل  َخْيِ  ِمْن  يَُقولُوَن  العقول-  �شعفاء 

ْهُم ِمَن �لّرميَِّة«)2(. يِن َكما َيُْرُق �ل�سَّ �إيَانُُهْم َحنَاِجَرُهم، َيِْرُقوَن ِمَن �لدِّ

�إىل  ِقر�ءتُُكم  لَْي�َس  �لُقْر�آن  يَْقر�أُوَن  �أُّمِتي  ِمن  َقْوٌم  »يَْخُرُج   :l وقال 
ياِمهم  �سِ �إىل  ياُمُكْم  �سِ ول  ِب�سيٍء،  لِتِهم  �سَ �إىل  �سلتُُكم  وَل  ب�سيٍء،  َقَر�ءِتِهم 
لتُُهم تَر�ِقيَُهم،  ون �لقر�آَن يَح�سبُوَن �أنَُّه لُهْم وُهَو َعَلْيهم، َل ُتاِوُز �سَ ب�سيٍء؛ يَْقَر�أُ

ْهُم ِمَن �لرميَِّة«)3(. َيُْرقوَن ِمَن �لإ�سلِم َكَما يُرُق �ل�سَّ

ال�سفة اخلام�سة: اأنهم يتدينوَن بقتِل اأهِل الإ�سالِم وترِك، عبدِة الأ�سنام وال�سلبان

قال l عن الرجل الذي اعرت�َص على ق�شمتِه:

ئ�سئ َهَذ� َقْوًما يَْقَروؤوَن �لُقر�آَن َل يَُجاِوُز َحنَاِجَرُهم، يَْقتُُلوَن �أَْهَل  »�إِنَّ من �سِ
ْهُم ِمَن �لّرْميَِة، لَِئْن  �لإِ�ْسَلِم، ويََدُعوَن �أَْهَل �لأَْوثَاِن، َيُْرُقوَن ِمَن �لّديِن َكَما َيُْرُق �ل�سَّ

�أَْدَرْكتُُهم؛ لأْقتَُلنَُّهْم َقْتَل َعاٍد«)4(.

)1( �سحيح: اأخرجه م�شلم )  1066(.
)2( �سحيح: اأخرجه البخاري )6930(.

)3( �سحيح: اأخرجه م�شلم )1066(.
)4( متفق عليه: اأخرجه البخاري )3344(، وم�شلم )1064(.
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اأخرب  ما  منهم  وقع  l؛ حيث  للر�شوِل  باهرٌة  معجزٌة  هذا  ويف 
اأهِل الإ�شالِم بالقتِل، وكانوا  l، فاإنهم كانوا ي�شلون �شيوفهم على  به 

يغمدونها عن الكفاِر من اليهوِد والن�شارى)1(.

وا فال ي�سمعون حقًّا ول  ال�سفُة ال�ساد�سة: اأنهم قوٌم اأُ�سيبوا بالفتنِة، فَعُموا عن احلقِّ و�َسمُّ

يهتدون اإليه

قالوا: من  m احلروريَة )وهم اخلوارج(  قتَل عليٌّ  ملا  احل�شُن:  قال   •
هوؤلء يا اأمري املوؤمنني، اأكفاٌر هم؟

َل  املَُناِفِقنَي  )اإِنَّ  قال:  فمنافقون؟  قيل:  فروا،  الُكفِر  من  قال: 
َيْذُكُروَن اهلَل َكِثرياً(، قيل: فما هم؟ قال:  َقِلياًل، َوَهوؤَُلِء  اإِلَّ  َيْذُكُروَن اهلَل 

وا()2(. مُّ اَبْتُهْم ِفْتَنٌة َفَعُموا فيها و�شَ )قوٌم اأَ�شَ
وفتنة اخلوارج اأنهم ابتدعوا يف ديِن اهلِل.

• ويقوُل اأبو قالبة: )ما ابتدَع قوٌم بدعًة اإل ا�شتحلوا بها ال�شيف()3(.
• وقال اأيوب ال�شختياين  رحمه اهلل : )اإن اخلوارَج اختلفوا يف الإ�شالم، 

واجتمعوا على ال�شيِف()4(.

�سماُت اخلوارج التي ُيعرفون بها

ال�سمُة الأوىل: الُغلُّو يف الدين

كانوا  فقد  وعبادٍة،  طاعٍة  اأهــُل  ــوارَج  اخل اأن  فيه  �شك  ل  مما 
)1( »عقيدة اأهل ال�شنة يف ال�شحابة الكرام« )118/3(.

)2( »م�شنف عبدالرزاق« )18656(.
)3( »م�شنف عبدالرزاق« )18660(، ويف »الآمايل يف اآثار ال�شحابة« )27(.

)4( »�رصح ال�شنة« للبغوي )233/10(.
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حري�شني كلَّ احلر�ِص على التم�شِك بالديِن وتطبيِق اأحكامِه، والبتعاِد 
التام عن الوقوِع يف  ز  التحرُّ عن جميع ما نهى عنه الإ�شالم، وكذلك 
بارزًة  �شمًة  ذلَك  اأ�شبَح  الإ�شالَم، حتى  تخالُف  اأو خطيئٍة  مع�شيٍة  اأي 
يف هذه الطائفة، ل يدانيهم يف ذلك اأحٌد، ول اأدل على ذلَك من قوِل 
وَل  ِب�َسيٍء،  َقَر�ءِتِهم  �إىل  َقَر�َءتُُكْم  لَي�ْس  �لُقْر�آَن  »يَْقَروؤُوَن   :l اهلل  ر�شوِل 

ِب�سيٍء«)1(. يامهم  �إِىَل �سِ يَامُكْم  �سِ

ملناظرتهم:  عليهم  دخل  حينما  ي�شفهم   n عبا�ص  ابن  وقال 
ِمَن  َقِرَحًة  جباُهُهْم  اجتهاًدا،  منهم  اأ�َشدَّ  قطٌّ  اأَر  ل  قوٍم  على  )دخلُت 
ة)3(  ُمْرَح�شَ ُقم�ٌص  وعليهم  الإبل،  َثِفُن)2(  كاأنها  واأَياديهم  ال�شجوِد، 

رين، ُم�ْشَهَمٌة)4( وجوههم من ال�شهِر()5(. م�شمِّ

وعن جندب الأزدي قال: )ملا عدلنا اإىل اخلوارج ونحُن مع علّي 
كدوي  دوٌي  لهم  فاإذا  مع�شكرهم،  اإىل  فانتهينا   ،m طالب  اأبي  بن 

النحِل من قراءِة القراآن()6(.

فقد كانوا اأهَل �شيام و�شالة وتالوة للقراآن، لكنهم تاوزوا حدَّ 
د اإىل خمالفِة  العتداِل اإىل درجِة الغلو والت�شدد، حيث قادهم هذا الت�شدُّ
قواعِد الإ�شالِم مبا مُتليه عليهم عقولهم، كالقوِل بتكفري �شاحِب الكبريِة 

واحلكم عليه باخللوِد يف الناِر.
)1( �سحيح: اأخرجه م�شلم )1066(.

)2( الَثِفَن: ركبة البعري
)3( )ُمرح�شة( مغ�شولة.

)4( )ُم�ْشَهَمة( اأي: ذاهبة �شاحبة مرهقة.
)5(  البيهقي يف »ال�شنن« )179/8( .

)6(  الطرباين يف »الأو�شط« )  4051( .
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ومنهم من بالَغ يف الغلِو حتى قال: كُل من ارتكَب ذنبًا من الذنوِب 
ولو كان �شغرياً؛ فاإنُه كافٌر م�رصٌك خملٌد يف الناِر)1(.

َر ُكلَّ َمْن ل ير راأيهم ِمَن امل�شلمنَي حتى اإنهم ا�شتباحوا  ومنهم من َكفَّ
دماء خمالفيهم)2(.

ولذلَك حذَر النبيُّ l ِمَن الغلُو والتنطع والت�شدد يف الدين.

َا َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم بالُغُلوِّ ف  يِن، َفاإِنَّ فقال l: »�إيَّاُكْم و�لُغُلوَّ ف �لدِّ
ين«)3(. �لدِّ

وقال l: »َهَلك �لُتَنَِطُعوَن« قالها ثالثًا)4(.

ُدو�  يَن يُ�ْضٌ، ولَْن يُ�َسادَّ هَذ� �لديَن �أََحٌد �إلَّ َغَلبََه، ف�َسدِّ وقال l: »�إِنَّ �لدِّ
وقاَِربُو�، و�أبْ�ِضُو�«)5(.

ال�سمُة الثانية: اجلهُل بالدين

وال�شنِة،  بالكتاِب  اجلهِل  �شفَة  ــوارِج  اخل اآفــات  كربى  من  اإن 
منازلها  الن�شو�ص  اإنزال  وعدم  وتعقلهم،  تدبرهم  وقلة  فهمهم،  و�شوَء 
ال�شحيحة، وكان ابن عمَر يراهم �رِصار خلق اهلل، وقال: )اإنهم انطلقوا 

اإىل اآياٍت نزلت يف الكفار، فجعلوها على املوؤمنني()6(.

امل�شلمني،  روَن  )ُيكفِّ قال:  �ُشِئَل عن احلرورية  اإذا  ابن عمر  وكان 
)1( »الف�شل« لبن حزم )191/4(.

)2( »تلبي�ص اإبلي�ص« )�ص95(.
)3( �ســحيح: اأخرجه ابــن ماجه )3028(، واأحمــد )347/1(، ]»ال�شل�شلة ال�شحيحة« 

.])1283(
)4( �سحيح: اأخرجه م�شلم )2670(.
)5( �سحيح: اأخرجه البخاري )39(.

)6( »ظاهرة الغلو يف الدين« )�ص114(.
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وي�شتحلوَن دماءهم واأموالهم()1(.

• ومن جهل اخلوارج ب�رصع اهلل اأنهم راأوا اأن التحكيم مع�شيٌة ت�شتوجب 
الكفَر، فيلزم َمْن وقع فيه اأن يعرتف على نف�شِه بالكفِر، ثم ي�شتقبل 
يقر على  اأن  اإذ طلبوا منه  m؛  به عليًا  التوبة، وهذا ما طالبوا 

نف�شِه بالكفِر ثم ي�شتقبل التوبة)2(.

فتخطئة اخلوارج لعليٍّ m وملن معه ِمَن املهاجريَن والأن�شار، 
بالراأي، وهو واهلل عنُي اجلهِل  واأوىل منهم  اأعلم منهم  اأنهم  واعتقادهم 

وال�شالل.

اأهَل  ويدعوَن  الإ�شالِم  اأهَل  يقتلوَن  اأنهم  ال�شنيع:  جهلهم  ومن 
اأنهم وجدوا عبداهلل بن خباب  الأوثاِن وال�شلبان، والدليُل على ذلك: 
m ومعه اأّم ولده حبلى، فناق�شوُه يف اأموٍر، ثم �شاألوُه راأيه يف عثمان 
وعلي n، فاأثنى عليهما خرياً، فنقموا عليه، وتوعدوُه باأن يقتلوه �رص 

ِقتلة، فقتلوه وبقروا بطن املراأة)3(.

ذلَك،  فتحرجوا من  اأحدهم،  فقتله  الذمِة  لأهِل  بهم خنزير  ومر 
اأتكون  فيا للعجب!  وه يف خنزيره!  وبحثوا عن �شاحب اخلنزير واأر�شَ

اخلنازير اأ�شدَّ حرمًة ِمَن امل�شلمنَي عند اأحٍد يّدعي الإ�شالم؟!)4(

لكنها عبادة اجُلّهال، التي اأمالها عليهم الهوى وال�شيطان.

َمْن  بكفر  حكموا  لـّما  اخلــوارَج  )اإنَّ  اهلل-:  -رحمه  حجر  ابن  قال   •
)1( »العت�شام« )183/2، 184(.

)2( »الإرواء« )119-118/8(.
)3( »تلبي�ص اإبلي�ص« )�ص93(.

)4( »فتح الباري« )285/12(.
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الذمِة فقالوا: نفي لهم  اأهَل  ا�شتباحوا دماءهم، وتركوا  خالفهم؛ 
بعهدهم، وتركوا قتال امل�رصكني، وا�شتغلوا بقتاِل امل�شلمنَي، وهذا 
كلُه من اآثاِر عبادة اجُلّهال؛ الذين ل تن�رصح �شدورهم بنوِر العلِم، 
ول يتم�شكوا بحبٍل وثيٍق منه، وكفى اأنَّ راأ�شهم ردَّ على ر�شوِل اهلِل 

l اأمره، ون�شبه اإىل اجلوِر، ن�شاأُل اهلَل ال�شالمَة)1(.

• وقال عنهم ابن تيمية رحمه اهلل: )فهم جهاٌل، فارقوا ال�شنَة واجلماعَة 
عن جهٍل()2(.

وبهذا يتبنُي اأنَّ اجلهَل كاَن من ال�شفاِت البارزِة يف تلك الطائفة؛ 
فاجلهُل مر�ٌص ع�شاٌل،  الإ�شالم،  اإىل  املنت�شبة  الطوائف  اإحدى  التي هي 

يهلُك �شاحبه من حيث ل ي�شعر، بل قد يريد اخلرَي فيقع يف �شده)3(.

ال�سمُة الثالثة: �سُق ع�سا الطاعِة -اأي يخرجوَن على ولِة الأمِر امل�سلمني-

بالكلمِة   l اهلل  ر�شول  على  اخلوي�رصة  ذو  كبريهم  خرَج  فقد 
فقال: يا ر�شول اهلل! اعدل.

وخرجوا على عثمان m وقتلوه، وخرجوا على اأمري املوؤمنني 
علّي بن اأبي طالٍب m وقتلوه.

من  كَل  اأنَّ  التاريخ؛  مدار  على  �شفاتهم  من  ال�شفة  تلك  وظلت 
خالفهم يف اأمر عادوه ونبذوه، حتى اإنهم تفرقوا هم اأنف�شهم اإىل عدِة فرٍق، 

ُر بع�شها بع�شًا، ولذلك َكُثَ فيهم الغارات وال�شقاق والثورات. يكفِّ

)1( »فتح الباري« )301/12(.
)2( »منهاج ال�شنة« )464/3(.
)3( »نوادر الأ�شول« )�ص54(.
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ال�سمُة الرابعة: التكفرُي بالذنوِب وا�ستحالُل دماء امل�سلمنَي واأموالهم

قال ابُن تيمية رحمه اهلل يف و�شِف اخلوارج واأهل البدع: )اإنهم 
يكفرون بالذنوِب وال�شيئاِت، ويرتتُب على تكفريهم بالذنوِب ا�شتحالُل 
دماِء امل�شلمنَي واأموالهم، واأنَّ دار الإ�شالم دار حرب، ودارهم هي دار 

الإميان، وكذلك يقول جمهور الراف�شة()1(.

وقد متيز اخلوارج باآراء خا�شة فارقوا بها جماعة امل�شلمني، وراأوها 
ِمَن الدين الذي ل َيقبُل اهلُل غريه، وَمْن خالفهم فيها فقد َخَرَج ِمَن الدين 
يف زعمهم، فاأوجبوا الرباءة منه، بل اإن منهم َمْن غال يف ذلك، فاأوجبوا 

ِقتاَل َمْن خالفهم وا�شتحلوا دماءهم)2(.

فِمْن ذلك اأنهم قتلوا عبداهلل بن خباب بغري �شبٍب غري اأنه ل يوافقهم 
على راأيهم)3(.

الن�شاَء والولدان،  يقتلوَن  ابن كثري -رحمه اهلل-: )فجعلوا  وقال 
ويبقرون بطون احلباىل، ويفعلون اأفعاًل ل يفعلها غريهم()4(.

كلُّ ذلَك يقُع يف الأمِة ب�شبِب اجلهِل والت�رصع يف التكفرِي، ولذلك 
جاَء الإ�شالُم يحذُر ِمَن الت�رصِع يف التكفري.

َا �ْمرٍئ قاَل لأَِخيِه يَا َكاِفر َفَقْد بَاَء ِبَها �أََحُدُهَما �إِْن َكاَن َكَما  قال l: »�أَيَّ
َقاَل، َو�إِّل َرِجَعْت َعَلْيِه«)5(.

)1( »جمموع الفتاوى« )73/19(.
)2( »منهاج ال�شنة« )62/3(.

)3( الفرق بني الِفرق للبغدادي )�ص57(.
)4( »البداية والنهاية« )294/3(.
)5( �سحيح: اأخرجه م�شلم )60(.
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الرجِل  على  احلكَم  اأن  )اعلم  اهلل:  رحمه  ال�شوكاين  الإمام  قال 
امل�شلِم بخروجِه من ديِن الإ�شالِم، ودخولِه يف الكفِر ل ينبغي مل�شلٍم يوؤمُن 

باهلل واليوِم الآخِر اأن ُيْقدم عليه اإل بربهاٍن اأو�شح من �شم�ص النهار(.

وذلك لأن املت�رصَع يف التكفرِي يقُع يف م�شيبتني:

�ل�سيبة �لأوىل: اأنه بذلك يكون قد ا�شتحل دمه وماله وعر�شه، والر�شوُل 
l يقول: »ُكلُّ �لُ�ْسِلِم عَلى �لُ�ْسِلِم َحَر�ٌم؛ َدُمُه، وَمالُُه، وِعْر�سه«)1(.

ر اأخاُه امل�شلم يكون قد حكم على اأخيِه باأنه لن يغفَر  �ل�سيبُة �لثانية: اأنَّ من كفَّ
اهلل له اأبداً، ول يرحمه، ويخلده يف النار، وهذا من اأعظم البغي.

»َكاَن  يقول:   l اهلل  ر�شول  �شمعُت   :m هريرة  اأبو  يقول 
ِف  ُمْتَِهد  َو�لآَخــُر  يُْذِنُب  �أََحَدُهَما  َفَكاَن   ، ُمتََو�ِخِيْيِ �إِ�ْضَ�ِئيَل  بَِني  ِف  َرُجَلِن 
َفَوَجَدُه   ،ْ �أَْق�ضِ َفيَُقوُل:  نِْب  �لذَّ َعَلى  �لآَخَر  يََرى  �لُْجتَِهُد  يََز�ُل  َل  َفَكاَن  �لِعبَاَدِة، 
ِبي، �أبُِعْثَت َعَليَّ  ْ َفَقاَل: -اأي: املذنُب- خْلِني َورَّ يَْوماً َعَلى َذنٍْب َفَقاَل لَُه: �أَْق�ضِ
�جَلنََّة،  �للُ  يُْدِخُلَك  َل  �أَْو  لََك،  �للُ  يَْغِفُر  َل  َو�لِل  املُْجَتِهُد-  -اأَْي:  فقال  َرِقيبًا؟ 
َفَقبَ�َس �أَْرَو�َحُهَما َفاْجتََمَعا ِعْنَد َربِّ �لَعالََي، َفَقاَل ِلَهَذ� �لُْجتَِهُد: �أَُكْنَت ِبي َعاِلاً؟ 
�أَْو ُكْنَت َعَلى َما ِف يَِدي َقاِدر�ً؟! َوَقاَل للُمْذِنِب: �ْذَهْب َفاْدُخل �جَلنََّة ِبَرْحَمِتي، 
بيده!  نف�شي  والذي  هريرة:  اأبو  قال  �لنَّاِر«.  �إِىَل  ِبِه  �ْذَهبُو�  للآَخُر:  َوَقاَل 

لتكلََّم بكلمٍة اأوبقت دنياه واآخرته)2(.

)1( �سحيح: اأخرجه م�شلم )2564(.
اأبــو داود )4901(، واأحمــد )323/2(، ]»�ــرصح الطحاويــة«  )2( ح�ســن: اأخرجــه 

)�ص357([.
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ال�سمُة اخلام�سُة للخوارِج: الطعُن يف ولِة الأمِر والعلماِء، و�سوُء الظنِّ بهم

 m وهذه من اأبرز �شفات اخلوارج الذين خرجوا على عثمان
ذي  كبريهم  موقِف  يف  ال�شفُة  هذه  تلت  وقد   ،m- عليٍّ  وعلى 
اخلوي�رصة مع ر�شوِل اهلِل l حيث قال له: يا ر�شول اهلل! اعدل، وقال 

له: واهلل! اإن هذِه لق�شمٌة ما ُعِدَل فيها، وما اأُريَد فيها وجه اهلل)1(.

ُه اأورع من ر�شول اهلل l، وَحَكَم على  فذو اخلوي�رصة َعدَّ نف�شَ
ر�شول اهلل l باجلوِر واخلروِج عن العدِل يف الق�شمة! واإن هذه ال�شفَة 
قد لزمت اخلوارَج عرب التاريخ، وقد كان لها اأ�شواأ الأثر ملا ترتب عليها 
من اأحكام واأعمال؛ وذو اخلوي�رصة اأ�شاَء الظنَّ يف ر�شوِل اهلِل l ملر�شه 
اأن ي�شرت هذه العلة ب�شتار العدِل، وبذلَك �شحك منه  النف�شي، وحاوَل 

اإبلي�ص، واحتاَل عليه، فاأوقعه يف م�شايده.

ُة والغلظُة والق�سوُة على امل�سلمني ال�سمُة ال�ساد�سُة للخوارِج: ال�سدَّ

الق�شوة  �شديدي  كانوا  وقد  واجلفوة،  بالغلظة  اخلوارج  ُعِرَف 
فظيعًا، فا�شتحلوا دماَء  امل�شلمني، وقد بلغت �شدتهم حداً  والعنف على 
اأعداُء الإ�شالِم  اأما  عوهم وقتلوهم،  امل�شلمنَي واأموالهم واأعرا�شهم؛ فروَّ

من اأهل الأوثان وغريهم فقد تركوهم، ووادعوهم فلم يوؤذوهم.

ال�شبيل،  هذا  للخوارِج يف  �شوداء  التاريُخ �شحائَف  �شّجل  ولقد 
وما ق�شة عبداهلل بن خباب ومقتله عنا ببعيد، فمعاملُة اخلوارِج للم�شلمنَي 
وموادعٌة  فلنٌي  للكافرين؛  واأما  والعنِف،  وال�شدِة  بالق�شوِة  م�شحوبٌة 

)1( �سحيح: اأخرجه البخاري )3150(.
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ولطٌف، فقد و�شَف ال�شارُع ال�رصيعة باأنها �شهلٌة �شمحٌة، واإنا ندب اإىل 
ال�شدِة على الكفاِر، واإىل الراأفِة باملوؤمننَي، فعك�ص ذلك اخلوارج)1(.

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  قــال 
ڀ( ]الفتح:29[.

وقال تعاىل: )ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ڭ ڭ ۇ ۇ( ]املائدة:54[. 
عوهم)2(. فاخلوارج عك�شوا الآيات، فاأرهبوا امل�شلمني وروَّ

و�شفهم  التي  الذميمة  �شفاتهم  هي  وها  اخلوارُج،  هم  هوؤلء 
l، وها هي �شماتهم التي يعرفون بها، فكونوا منهم  بها ر�شوُل اهلل 

. على حذٍرِ

فف�شدت  التكفري  يف  اخلــوارُج  بها  تعّلَق  التي  ال�شبهاُت  هَي  ما 
عقيدتهم، وف�شد منهجهم؟ والردُّ عليها من الكتاب وال�شنة.

)1( »فتح الباري« )1301/12(.
)2( »ظاهرة الغلو يف الدين« )�ص111(.
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ال�سبهاُت الّتي تَعّلقْت ِبها اخلوارُج والردُّ عليها
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ  كتابه:  يف  وجلَّ  عزَّ  اهلل  يقول 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

ڇ ڍ ڍ( ]الن�شاء[.
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  )ڄ  �شبحانه:  ويقول 
چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ( ]الأحزاب[.

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ   : وجــلَّ عزَّ  ويقول 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ 

ڭ ۇ( ]الفرقان[.
اخلوارُج فرقٌة �شالٌة و�شفَها ر�شوُل اهلل l ب�شفاٍت ذميمٍة منها: اأنهم 
مَية، واأنهم �رصُّ اخللِق واخلِليقِة،  فرقٌة متُرُق من الدين كما ميُرُق ال�شهُم ِمَن الرَّ
عاُف العقول، واأنهم  غاُر ال�شنِّ �شِ واأنهم اأْبغ�ُص اخللِق اإىل اهلِل تعاىل، واأنهم �شِ

يتدينون بقتِل اأهِل الإ�شالِم، وترِك َعَبدِة الأ�شناِم وال�شلباِن.

ُم ب�شماٍت ُتعرُف بها  و�شبق اأن ذكرنا اإنَّ اخلوارَج فرقٌة مارقٌة َتتَّ�شِ
منها:
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2- اجلهُل بالدين 1- الُغُلوُّ يف الدين 

4- التكفرُي بالذنوب 3- �شقُّ ع�شا الطاعةِ 

5- الطعُن يف ولة الأمر والعلماِء، و�شوُء الظنِّ بهم.

6- ال�شّدُة والغلظُة والق�شوُة على امل�شلمني.

َك بها اخلوارُج على  ُبهاِت التي مت�شَّ و�شنتناول الآن الرّد على ال�شُ
منهجهم املنحرف يف التكفري، ف�شلوا واأ�شلوا.

تكفرُيهم �ساحَب الكبرية

اخلوارُج ُيكِفرون مرتكَب الكبريِة كالزاين والقاتل وال�شارق، 
با و�شارب اخلمر والنّمام، وَيحُكموَن عليه  والعاقِّ لوالديه، واآكل الرِّ
الكتاَب  تخالُف  فا�شدٌة  وعقيدٌة  مبنٌي  �شالٌل  وهذا  الناِر  يف  باخللوِد 

وال�شنة.
وقبَل اأن نبداأَ بالردِّ على �ُشُبهاِتهم اأقوُل نا�شحًا اأمينًا لالأمِة يف كلِّ 

مكاٍن:
�أوًل: اعلموا اأنَّ اأهَل احلقِّ ي�شتدلون اأوًل ثم يعتقدون، ولذلك فهم ثابتوَن 
يعتقدون  فاإنهم  والبدِع  الأهواِء  اأهُل  واأما  يزيغون،  ل  احلقِّ  على 

اأوًل ثم ي�شتدلون، ولذلَك فهم يزدادون �شالًل على �شاللهم.
ثانياً: اعلموا اأنَّ اأهل احلقِّ َيُرّدون املت�شاِبه اإىل املُْحَكم، واأما اأهُل الأهواِء 

والبدع فيدفعون املْحَكم باملت�شابه ابتغاَء الفتنة. 
وقد اأخربنا اهلل عزَّ وجلَّ يف كتابِه عن اأهل احلقِّ وهم اأهُل العلِم، 
فقال  العزيز  اآيٍة واحدٍة يف كتابِه  الباطل والأهواء والبدع يف  اأهل  وعن 
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ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ  تعاىل: 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ( ]اآل عمران:7[.
وال�شلُف يعملوَن باملحكِم ويوؤمنوَن باملت�شابِه، قال �شيُخ الإ�شالم 
َله،  ا�شتباَن  مبا  يعمَل  اأن  اأحٍد  )الَواجُب على كلِّ  اهلل:  تيمية رحمه  ابن 
ِمَن  وياأخَذ  املحكم،  اإىل  املت�شاِبَه  يردُّ  واأن  عليه،  ا�شتَبَه  مبا  يوؤمَن  واأن 
املحكِم،  دللِة  مع  دللته  فتتفُق  وُيبّينه،  املت�شابَه  له   ُ ُيف�رصِّ ما  املحكم 
كّلها  فاإنها  بع�شًا،  بع�شها  ق  وُي�شدِّ بع�شًا،  بع�شها  الن�شو�ص  وتوافُق 
واإنا  تناق�ص،  فيه ول  اختالَف  فال  اهلِل  عنِد  من  كان  وما  اهلِل،  عنِد  من 
ال�شحابة  طريقُة  فهذه  غريه،  عنِد  من  كان  فيما  والتناق�ُص  الختالُف 

والتابعني يف التعامِل مع املحكِم واملت�شابِه()1(.
اإل  الناِر  يف  ُيخلَُّد  ل  اأنه  على  تدلُّ  املحكمُة  الأدلُة  جاءت  وقد 
عّذبُه  �شاَء  اإن  اهلِل؛  م�شيئِة  فهو يف  الكبرية  اأما �شاحُب  وامل�رصُك،  الكافُر 

واإن �شاَء َغَفَر له، ول ُيخلَُّد يف الناِر.
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ  تعاىل:  قــال 

ے( ]الن�شاء:48[.
وقال l: »�َسَفاَعِتي لأَْهِل �لَكبَاِئِر ِمْن �أُمَِّتي«)2(.

ُهم ِمْنها �َسْفٌع َفيَْدُخُلوَن �جَلنَّة  وقال l: »يْخُرُج َقْوٌم ِمَن �لنَّاِر بَْعَدما َم�سَّ
)1( »جمموع الفتاوى« )386/17(.

اأبــو داود )4739(، والرتمــذي )2435(، اأحمــد )213/3(  )2( �ســحيح: اأخرجــه 
]»�شحيح اجلامع« )3714([
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فيُ�َسميهم �أهُل �جَلنِّة  �جَلَهنّميي«)1(.
النار،  يف  ُيخّلد  ل  الكبرية  �شاحب  اأّن  يف  حمكمٌة  ن�شو�ٌص  هذه 
باملت�شابِه  املحكمة  الن�شو�ص  الأهواِء فريدون هذه  واأهل  فياأتي اخلوارج 

كقوله تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ(   ]املدثر[.
وكقوله تعاىل: )ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ( ]اآل عمران:192[.

الأهواِء يف  اأهُل  فجعَلُهما  الكفاِر؛  نزلتا يف  الآيتني  هاتني  اأنَّ  مع 
وا بهما املحكَم من الن�شو�ص ابتغاَء الفتنِة. املوؤمننَي، وردُّ

بها يف تكفرِي  التي مت�شكوا  �ُشبهاِت اخلوارِج  دَّ على  لَنُ بنا  تعاَلوا 
�شاحب الكبرية، واحلكِم عليه باخللوِد يف الناِر.

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  )ڱ  تعاىل:  بقوله  ا�ستدلوا  الأوىل:  ال�سبهُة 

على  ]البقرة[  ہ(  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
تخليد اأ�سحاب املعا�سي يف الناِر. 

رحمِة  مع�شيتِه يف  على  ميوُت  الذي  للعا�شي  اأمَل  ل  اإنه  وقالوا: 
اهلل، وزعموا اأّن اخلطيئَة حتيُط بالإن�شاِن العا�شي، فال يبَقى له معها ح�شنٌة 

مقبولٌة، حتى الإمياَن فاإنها ُتْذِهُبه. 
وقالوا: فال�شيئُة واخلطيئُة كلُّ ما كان فيه خمالفٌة هلِل ور�شوله، فمن 
َيْخُلُد يف  فيها، ول  الناِر اخلالدين  اأ�شحاِب  اأيَّ خمالفٍة فهو من  ارتكَب 
ٌ ل ُلب�َص فيه على اأنَّ مرتكَب اأي  النار اإىل الكافُر، فهذا دليٌل وا�شٌح بنيِّ

خمالفٍة كافٌر.

ْت عليكم لتواِفَق  نقوُل للخوارِج والتكفرييني: بْل هذِه �شبهٌة الَتَب�شَ
)1( �سحيح: اأخرجه البخاري )6559(.
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زيغُكم وباطلكم وعقيدتكم الفا�شدِة.

تردُّ  نف�شها  الآية  وهذه  اإليه،  ذهبوا  َما  عك�ُص  واحلقُّ  الأمــُر  بل 
مذَهبهم؛ فقد دّلت على اأنَّ من اأحاطت به خطيئته فاإنه يخلُد يف الناِر، 
ولي�ص هناك خطيئٌة حتيُط بالإن�شاِن وحتبُط اأعماله ويخلُد ب�شببها يف النار 
اإل الكفُر وال�رصُك باهلل، ويوؤيُد هذا اأّن تلَك الآيَة نزلت يف اليهود، وهم 
اأنَّ اهلل قد  اأي�شًا:  ُيبطل زعمهم  �شبيله، ومما  باهلِل وحادوا عن  اأ�رصكوا  قد 
اأو�شَح �شبحانه اأّن جمرَد ك�شب ال�شيئِة ل ُيوجُب اخللود يف النار، بل ل 
ُبدَّ اأن تكوَن �شيئٌة حميطٌة به، وقيل: هي ال�رصُك، ُروَي هذا عن ابن عبا�ص، 
وروي عنه: اأن معنى هذه الآية: َمْن كفَر حتى يحيَط به كفُره، فال ُتقبل 
له ح�شنٌة، وهذا اأوىل، ملا ثبت يف ال�شنة تواتراً من ُخروِج ُع�شاِة املوّحدين 

ِمَن الناِر)1(.

ثم اإنَّ قوَله تعاىل: ) ڱ ڱ ں(  و�شيئٌة نكرٌة؛ فهي عامٌة 
جلميِع اأنواِع ال�شيئاِت.

هنا  بها  )واملــراُد  اهلل:  رحمه  ال�شعدي  عبدالرحمن  ال�شيُخ  قال 
اأحاَطْت  اأي:  ڻ(   ڻ  )ں  تعاىل:  قولِه  بدليِل  ال�رصُك، 
بعاملها، فلم َتَدع له َمْنَفذاً، وهذا ل يكوُن اإل ال�رصك؛ فاإنَّ َمن معُه الإمياُن 
ل حتيُط به خطيئُته، )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ( وقد 
املع�شيِة، وهي حجٌة عليهم كما  احتجَّ بها اخلوارُج على كفِر �شاحب 
اأو حديٍث  باآيٍة  ُمْبِطٍل يحتجُّ  ُكلُّ  ال�رصِك، وهكذا  فاإنها ظاهرٌة يف  ترى، 

)1( »فتح القدير« لل�شوكاين )105/1(.
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�شحيٍح على قولِه الباطِل، فال بدَّ اأن يكوَن فيما احتجَّ به حجًة عليه( )1(.

وئ  وئ  ەئ  ەئ  )ائ  تعاىل:  بقوله  ا�ستدلوا  الثانية:  ال�سبهُة 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( ]الن�ساء[.
فقالوا: اهلُل �شبحانه وتعاىل قد اأطلَق املع�شية ول ُيَقيِّْدها، فاأيُّ مع�شيٍة 
هلِل ور�شولِه �شاحُبها خُمّلٌد يف ناِر جهنَم وله عذاٌب مهني، ول يكوُن ذلك 
اإل للكافر؛ فاهلُل اخلالُق العظيُم قد حكَم بكفِر َمْن ع�شاُه اأو ع�شى ر�شوَلُه، 
اهلل،  تعار�شوا كالم  اأن  تريدون  الإ�شالم!  تدخلوه يف  اأن  تريدون  واأنتم 

وتقولون: اإّن مرتكَب املع�شيِة من امل�شلمنَي لي�ص بكافر.
نقوُل لهم: هذه الآيُة قد ا�شَتَبَهْت عليكم كما ا�شتبَه عليكم غرُيها 
ِمَن الن�شو�ِص، وما ذلك اإل لأنكم ا�شتعَظْمتم اأن يكوَن هناك م�شلٌم عا�ٍص 
من  اأكَث  حتتمُل  التي  الن�شو�ص  هذه  مثَل  �شمعتم  عندما  ولذلك  ابتداًء، 
وجٍه، ل حتملوها اأنتم اإل على الوجِه الذي يوافُق هواكم، ويوافُق الأمَر 
املحكمِة  الن�شو�ِص  على  الردَّ  قلوبكم، وحاولتم  ابتداًء يف  ا�شتقرَّ  الذي 
و�رصبتم  الباطِل  التاأويِل  يف  فوقعتم  بحاٍل،  وجهها  عن  ُت�رصُف  ل  التي 

الن�شو�َص بع�شها ببع�ص.
واإل فهذه الآيُة من اآياِت املواريِث، جاءت بعد اأن اأعطى اهلل عزَّ 
وتعدَّ   ، وغرّيَ وجلَّ  عزَّ  اهلِل  بتق�شيِم  ير�َص  ل  فَمْن  حّقهم،  الورثَة  وجلَّ 
ِقَبل  ِمْن  حدوداً  و�رصَع  حكمِه؛  يف  اهلل  و�شادَّ  ها،  َحدَّ التي  اهلِل  حدوَد 
نف�شِه، اأو ذهَب ليخ�شَع ل�رصيعٍة غري �رصيعِة اهلِل، فهذا هو الكافُر املخّلُد يف 

ناِر جهّنم، وله عذاٌب مهنٌي.

)1( »تف�شري ال�شعدي« )103/1(.
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وهذا مثل قوله تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]الن�شاء[.
• وقال ال�شيُخ ال�شعدي رحمه اهلل يف تف�شريِه لهذه الآية )ائ 
ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ېئ ېئ ېئ( ويدخُل يف ا�شم املع�شية الكفُر فما دونُه ِمَن 
املعا�شي؛  اأهل  بكفر  القائلنَي  للخوارِج  �شبهٌة  فيها  يكوُن  فال  املعا�شي؛ 
فاإّن اهلل تعاىل رّتَب دخوَل اجلنِة على طاعته وطاعِة ر�شولِه، ورّتَب دخول 
الناِر على مع�شيتِه ومع�شيِة ر�شولِه؛ فَمن اأطاعُه طاعًة تامًة؛ َدَخَل اجلنُة بال 
عذاٍب، وَمْن ع�شى اهلَل ور�شوله مع�شيًة تاّمًة يدخل فيها ال�رصُك فما دونه؛ 
دخَل الناَر وُخّلد فيها، وَمن اجتمع فيه مع�شيٌة وطاعٌة؛ كان فيه موجُب 

الثواب والعقاِب بح�شِب ما فيه من الطاعِة واملع�شيِة.

طاعُة  معهم  الذين  املوّحديَن  اأنَّ  على  املتواترة  الن�شو�ُص  دلّت  وقد 
التوحيِد غرُي خملَّّدين يف الناِر، فما معهم ِمَن التوحيد مانٌع لهم من اخللوِد فيها.

• وُيقاُل للخوارِج وملن يحتجُّ بهذه الآيِة على التكفرِي باملع�شيِة: اأنتم تقولون 
�شواٌء  مع�شيٍة  كل  يف  عامٌة  وئ(  ەئ  ەئ  )ائ  اإِنَّ 

ال�رصُك اأو ما دونه، فمن فَعَل اأّي مع�شيٍة فهو كافٌر بدليل هذه الآية.

)ۆ  فيها:  اهلُل  يقوُل  قبَلها  التي  ــُة  الآي لهم:   نقوُل  ونحن 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 

ې ې(  .
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نقول لكم: ِطْبقًا لكالمكم، َلِزمُكم اأن تقولوا اأنَّ الطاعَة يف هذه 
الآية عامٌة اأي�شًا، فمن اأطاَع اهلل يف اأيِّ �شيٍء؛ يف التوحيد اأو ما دونه فهو 
خالٌد يف اجلناِن يوَم القيامِة، ولزمكم التناق�ُص مع اأنف�شكم، فتقولون مْن 
اأطاَع يف طاعٍة واحدٍة وع�شى يف مع�شيٍة واحدٍة فهو خُمّلٌد يف اجلنة والنار 

معًا وهذا م�شتحيٌل.

وبهذا يت�شُح لنا احلقُّ يف هذه امل�شاألِة و�شوحًا �شديداً، وهو اأنه اإذا 
اأتى العبُد بال�رصك، ل ينفع معه طاعٌة ويخُلُد يف ناِر جهنم، واإذا اأتى العبُد 
بالتوحيِد اخلال�ِص دخَل اجلنَة اإما مع اأول الداخلني، اأو مع اآخر الداخلني، 

اأو بينهما.

اإِخوتي يف اهلل! وقد جاءت الأدلُة يف الكتاِب وال�شنِة ُتبني اأنَّ َمْن 
مات م�رصكًا ل تنفعه طاعٌة وهو خُملٌد يف النار ل يخرُج منها اأبداً، منها:

ۇ(     ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  )ۓ  ــعــاىل:  ت قــولــه 
]الأنعام:88[.

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ  تعاىل:  وقوله 
چ(   ]الفرقان[.

ُك ِبالِل �َسْيئًا َدَخَل �لنّاَر«)1(. وقوله l: »َمْن َماَت يُ�ْضِ

• وجاءت الأدلُة يف الكتاِب وال�شنِة ُتبني اأنَّ َمْن ماَت على التوحيِد 
دخَل اجلنة اإن عاجاًل اأو اآجاًل.

قال تعاىل: )حب خب مب ىب يب جت حت خت مت 

)1( متفق عليه: اأخرجه البخاري )1238(، وم�شلم )92(.



-67-

حس  جس  مخ  حخ  جخ  مح  جح  مج  حج  يث  ىث  مث  يتجث  ىت 
خس( ]طه[.

ُك بالِل �َسيئًا َدَخَل �جَلنَّة«)1(. وقال l: »َمْن َماَت َل يُ�ْضِ
وقال l: »َما ِمْن َعْبٍد قال ل �إلَه �إلَّ �لل، ثُمَّ َماَت َعَلى َذِلَك �إِلَّ َدَخَل 

�جَلنَّة«.
: واإن زنى واإن �رصق؟ قال l: »و�إِْن َزنَى َو�إِْن �َضَق«)2(. قال اأبو ذرٍّ

�َسيئًا  ِبالِل  ُك  يُ�ْضِ َل  َماَت  َمْن  �أَنَُّه  �أُّمتََك   ْ l: »بَ�ضِّ للنبيِّ  وقال جربيُل 
َدَخَل �جَلنَّة«.

قال  َزنَــى«؟  و�إْن  �ــَضََق  َو�إِْن  ِجْبيُل!  يا  »ُقْلُت   :l النبي  قال 
»نََعْم«)3(. جربيل: 

اأنه َمن ماَت على التوحيد، وكانت  هذه الأحاديُث حممولٌة على 
�شيئاُته  كانت  وَمن  عقاٍب،  دون  اجلنَة  دخَل  �شيئاتِه  من  اأكَث  ح�شناُته 
م�شاويًة حل�شناتِه فهو بنَي اجلنِة والناِر ينتظُر عفَو اهلِل، ثم يدخُل اجلنَة بعد 
ذلك. ومن كانت �شيئاُته اأكَث من ح�شناِته فهذا يف امل�شيئة، واإن دخَل الناَر 
فاإنه �شوَف ميكُث فيها ما �شاء اهلل اأن ميكث، ثم يخرُج اإما بانتهاِء جزاِئه 
فيها، واإما بال�شفاعِة، فماآله يف النهايِة اإىل اجلنة، ويدلُّ على ذلك اأحاديُث 
اأتدروَن من املفل�ُص، واآياُت امليزان، واأنَّ احل�شناِت  ال�شفاعِة، وحديُث: 
يذهنَب ال�شيئاِت، وغرُي ذلك ِمَن الأدلِة الدالِة على خروِج اأقواٍم ِمَن الناِر، 
ودخولهم اجلنة، فهم ل يدخلوا اجلنة اإل لأنهم ماتوا على التوحيِد غري 

)1( متفق عليه: اأخرجه البخاري )1237(، وم�شلم )94(.
)2( متفق عليه: اأخرجه البخاري )5827(، وم�شلم )94(. 
)3( متفق عليه: اأخرجه البخاري )6443(، وم�شلم )94(.
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مرتكبني لل�رصِك، اأما َمْن مات على �رصٍك اأكرَب فاإنه لن يخرج ِمَن النار كما 
�شبَق بيانه.

َدلَّْت على ذلك،  ال�سبهُة الثالثُة: ا�ستدلوا باأحاديث ظاُهرها الكفُر، وهو غرُي مراٍد لقرائَن 

فيتم�سكوَن بالظاهِر الغري مراد ملوافقِته لأهواِئهم، مع كوِن اأّن ظاهرُه الغري مراٍد وا�سٌح 

بنٌي ملن كاَن له قلٌب اأو األقى ال�سمَع وهو �سهيٌد. ومنها:

1- قوله l: »�ِسبَاُب �لُ�ْسِلِم ُف�ُسوٌق، وِقتَالُُه ُكْفٌر«)1(.
ُكْم ِرَقاَب بَْع�ٍس«)2(. ُِب بَْع�سُ 2- وقوله l: »َل تَْرِجُعو� بَْعِدي ُكفَّاًر�، يَ�ضْ

3- وقوله l: »�إَِذ� َقاَل �لّرُجُل لأَِخيِه يَا َكاِفر َفَقْد بَاَء ِبَها �أََحُدُهَما«)3(.
َلٌة  ِفيِه ِخ�سْ ا، وَمْن َكانَْت  ُمنَاِفًقا َخاِل�سً ِفيِه َكاَن  l: »�أَْربٌَع َمْن ُكنَّ  4- وقوله 
َث َكَذب، و�إَِذ� َوَعَد  ِمنُهنَّ كاَن ِفيِه خ�سلٌة ِمَن �لنَِّفاِق َحتَّى يََدَعها: �إَِذ� َحدَّ

َم َفَجْر«)4(. �أْخَلَف، و�إَِذ� َعاَهَد َغَدْر، و�إَِذ� خا�سَ
ِحَي  ُق  يَ�ْضِ َوَل  ُموؤِْمٌن،  َوُهَو  يَْزِن  ِحَي  �ن  �لزَّ يَْزِن  »َل   :l وقوله   -5
ُق َوُهَو ُموؤِْمٌن، َوَل يَ�ْضَُب �خَلْمَر ِحَي يَ�ضَبَُها َوُهَو ُموؤِْمٌن، َو�لتَّْوبَُة  يَ�ْضِ

بَْعُد«)5(. ٌة  َمْعُرو�سَ
َفَقْد كفَر با  ُدبُِرها،  �ْمَر�أًة ف  تَى  �أَ �أْو  َقُه،  دَّ َف�سَ �أتَى كاِهنًا  l: »َمْن  6- وقوله 

�أُنِْزَل َعَلى ُمَّمٍد«)6(.

)1( متفق عليه: اأخرجه البخاري )48(، وم�شلم )64(.
)2( متفق عليه: اأخرجه البخاري )121(، وم�شلم )65(.

)3( متفق عليه: اأخرجه البخاري )6103(، وم�شلم )60(.
)4( متفق عليه: اأخرجه البخاري )34(، وم�شلم )58(.

)5( متفق عليه: اأخرجه البخاري )6810(، وم�شلم )57(.
)6( �ســحيح: اأخرجه ابــن ماجه )639(، واأحمــد )408/2(، ]»ال�شل�شلــة ال�شحيحة« 

])3387(
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7- وقوله l: »�ثنتاِن ف �لنا�ِس ُهَما ِبهم ُكْفٌر، �لّطْعُن ف �لنَّ�َسِب، و�لنِّيَاَحُة 
عَلى �لَيِِّت«)1(.

يف  التكفريينَي  من  منهَجُهم  �شَلَك  وَمن  اخلــوارِج  على  والــردُّ 
تكفريهم ل�شاحِب الكبريِة واحلكِم عليِه باخللوِد يف الناِر مبا يلي:

ن َكَفر بعَد اإميانه اأولً: اأن مرتكَب الكبريِة لو كان كافراً لكان حكمُه حكَم غرِيه مِمَّ

َوهو اأن يكون ُمرتداً يجُب قتلُه

َل ِدينَُه فاْقتُُلوُه«)2(. لقوله l: »َمْن بَدَّ

و�أنَّ  �للُ،  �إلَّ  �إِلََه  َل  �أْن  ي�ْسَهُد  م�سلٍم  �مرٍئ  َدُم  يَِحلُّ  »َل   :l ولقوله 
و�لَُفاِرُق  �لّز�ن،  و�لثَيُِّب  ِبالنَّْف�ِس،  �لنّْف�ُس  ثَلٍث:  ِباإِْحَدى  �إِلَّ  �لل  ر�سوُل  ُمَّمد�ً 

للَجَماَعِة«)3(. �لتارُك  لِدينُه 

فهذان احلديثان وغريهما مْن اأدلِة ُحكِم املرتدِّ ُتفيُد اأنَّ كلَّ َمن َكَفَر 
ّنِة والإجماِع تدلُّ  الكتاِب وال�شُ القتَل، لكنَّ ن�شو�َص  اإميانِه فحكُمُه  بعَد 
على اأّن الزاين وال�شارق والقاذَف ل ُيقتُل، بل ُيقاُم عليه احلدُّ كما قال تعاىل: 

)ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]النور[.

ٺ  ٺ  )ٺ  ال�شارِق:  ُحْكِم  يف  تعاىل  وقال 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ( ]املائدة[.

ويف �شارب اخلمر، عن عمَر m اأّن رجاًل كان على عهِد النبيِّ 
)1( �سحيح: اأخرجه م�شلم )67(.

)2( �سحيح: اأخرجه البخاري )3017(.

)3( �سحيح: اأخرجه البخاري )6878(.
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ِحُك ر�شوَل اهلِل  ُب حماراً، وكان ُي�شْ ُيَلقَّ l كان ا�شُمُه عبُد اهلل وكان 
l، وكان النبيُّ l قد جلده يف ال�رصاب، فاأُِتي به يومًا، فاأََمَر ِبِه فُجِلَد، 
 :l فقال رجٌل ِمَن القوِم: اللهم العنه، ما اأكَث ما ُيوؤتى به؛ فقال النبي

»ل تَْلَعنُوُه، فو�لِل ما َعِلْمت �إلَّ �إِنَُّه يُِحبُّ �للَ وَر�ُسولَه«)1(.

فقد اأمَر النبيُّ l بجلِد �شارب اخلمر ول يقتله، بل نهى عن لعنه 
بعينه، و�شهد لهذا الرجِل بحبِّ اهلِل ور�شولِه، مع اأنه قد تكرَر منه �رصُب 
اخلمر عدَة مرات، ول يحكْم على هذا ول على ال�شارِق والزاين بالكفِر، 
ول َقَطَع املوالة بينهم وبني امل�شلمني، بل كان ي�شتغفُر لهم ويقول: »َل 

ْيَطاِن على �أَِخيُكْم«)2(. تَُكونُو� �أْعَو�َن �ل�سَّ

مرتكب  اأنَّ  على  والتابعني  ال�شحابِة  مَن  الأمــُة  اأجمعت  وقد 
لو  اإذ  قالت اخلوارج،  بالكليِة كما  امللِة  َينُقُل عن  يكُفُر كفًرا  الكبرية ل 
كان كفًرا ينقُل عن امللِة لكان مرتداً، ووجَب التفريُق بينه وبني زوجتِه 
املوؤمنة، واملراأُة كذلك، وكذلك اأي�شًا فاإنه ل يرُث م�شلمًا ول يرثُه م�شلٌم، 
ق بني َمْن فعَل مع�شيًة وبنَي زوجته، ول يحِرْمُه  ولكنَّ النبيَّ l ل ُيفرِّ
من مرياِث َمن له الإرُث منه، وكذلك �شحابُته والتابعوَن لهم باإح�شاٍن، 

فثبت يقينًا اأّن مرتكب الكبرية غري كافٍر.

ثانياً: اأنَّ الله �سبحانه وتعاىل �سمَّى اأهَل الكبائر موؤمنني مع ارتكابهم لها

• كما يف قوله تعاىل: )ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( 
ڻ(  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  )ڳ  ــال:  ق اأن  اإىل 

)1( �سحيح: اأخرجه البخاري )6780(.

)2( �سحيح: اأخرجه البخاري )6781(.
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]البقرة:178[.

الق�شا�ص،  لويلِّ  اأخًا  وجعلُه  اآمنوا،  الذين  ِمَن  القاتَل  ُيخرج  فلم 
ُة الدين بال ريٍب. واملراد اأُُخوَّ

اإىل  ں(  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  )ڳ  تعاىل:  وقال   •
اأن قال: )ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ( ]احلجرات:10[.

اهم موؤمننَي مع القتتال، وبهذا ا�شتدلَّ  قال ابن كثري رحمه اهلل: ف�شمَّ
البخاريُّ وغريه على اأنه ل يخرُج عن الإمياِن باملع�شيِة واإْن عُظَمْت، ل 

كما يقوله اخلوارُج وَمْن تابعهم ِمَن املعتزلِة ونحوهم)1(.

ثالثاً: ثبَت بالأدلِة مَن الكتاِب وال�سنِة اأن العا�سَي لُه ح�سناٌت متحو �سيئاِتِه، فلو كان كافراً 

حلبطت اأعمالُُه ال�ساحلُة

ومن هذه الأدلة:

�سيٍء  ِمْن  �أَْو  ِعْر�ٍس  ِمْن  َمْظَلَمٌة  �ليَْوَم  لأَِخيِه  ِعْنَدُه  َكانَْت  »َمْن   :l قوله   -1
اِلٌح  َفليَتََحلَّلُه ِمْنُه �ليَْوَم َقبَل �أْن ل يَُكوَن ِدْرَهٌم َوَل ديناٌر؛ �إْن َكاَن لَُه َعَمٌل �سَ
اِحِبِه  �َسِيئَاِت �سَ ِمْن  ِخَذ  �أُ َح�َسنَاٌت  لَُه  يَُكْن  َلْ  َو�إْن  َمْظَلَمِتِه،  بَقدِر  ِمْنُه  �أُِخَذ 

فُطِرَحْت َعَلْيِه، ثُمَّ �أُلِْقَي ف �لنَّاِر« )2(.

ُه. فثبَت اأّن الظاَل يكوُن له ح�شناٌت ي�شتويف املظلوُم منها َحقَّ

وَن �لفل�َس فيُكْم؟« قالوا: املفل�ُص فينا َمْن ل دْرَهَم  2- وقوله l: »َما تَُعدُّ
�أَْمثال  َح�َسنَاٌت  ولَُه  �لِقيَامِة  يوَم  يَاأِتي  َمْن  »�لُفل�ُس  قال:  دينار،  ول  لُه 

)1( »تف�شري ابن كثري« )211/4(.
)2( متفق عليه: اأخرجه البخاري )2449(، وم�شلم )2581(.
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�جِلبَاِل، ]فيَاأِتي[ وقد �َستََم َهَذ�، و�أََخَذ َماَل َهَذ�، َو�َسَفَك دَم َهَذ�، وَقَذَف 
َهَذ�، و�َضََب َهَذ�، َفيَْقتَ�سُّ َهَذ� ِمْن َح�َسنَاِتِه، َوَهَذ� ِمْن َح�َسناِتِه، فاإْن َفِنيَْت 
ى َما َعَلْيِه �أُِخَذ ِمْن َخَطايَاُهْم َفُطِرَحْت َعَلْيِه، ثُمَّ ُطِرَح  َح�َسناتُُه َقْبَل �أْن يُْق�سَ

ف �لنّاِر«)1(.

ولذلك قال تعاىل: )ۓ ڭ ڭ ڭ( ]هود:114[.

فدلَّ ذلَك على اأنه يف حال اإ�شاءته يعمُل ح�شناٍت متحو �شيئاته)2(.

الكباِئر  واأهل  الُع�شاة  يف  واجلماعِة  ال�شنِة  اأهل  فعقيدُة  ولذلك 
ُر اأحًدا ِمْن اأهِل القبلِة بذنٍب ما ل ي�شتحلَُّه، ول نقوَل: ل  هي: )ول نكفِّ
ي�رصُّ مع الإمياِن ذنٌب ملن عملُه، ونرجو للمح�شنني من املوؤمنني اأن يعفَو 
عنهم ويدخَلُهُم اجلّنَة برحمته، ول ناأمُن عليهم، ول ن�شهُد لهم باجلنِة، 

ون�شتغفُر مل�شيِئِهم، وَنخاُف عليهم، ول ُنَقنِّطُهُم()3(.

)1( �سحيح: اأخرجه م�شلم )2581(.
)2( انظر: »�رصح العقيدة الطحاوية« )�ص322(.

)3( »العقيدة الطحاوية« )�ص316، 325(.
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ثانياً: ال�سيعَة
يقول اهلل عزَّ وجلَّ يف كتابه: )ۉ ۉ ې ې ې ې ىى 
ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ىئٱ  ېئ  ېئ  ېئ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ 

ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ( ]الفجر[.
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  )ھ  �شبحانه:  ويقول 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۉ ۉې ې ې ې ى ى( ]النحل[.
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  )ڄ  �شبحانه:  ويــقــول 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( ]الزمر[.
�شبق اأن ذكرنا اأنَّ الُغلوَّ يف الديِن عامًة ويف حمبِة ال�شاحلني خا�شًة 
، ور�شوُل  َر يف كتابِه عباَده ِمَن الغلوِّ حراٌم، وذلك لأّن اهلل عزَّ وجلَّ حذَّ

. َر اأُمتُه من الغلوِّ اهلِل l يف �شنتِه حذَّ

پ(     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  ــعــاىل:   ت ــال  ق
]الن�شاء:171[.

َعْبٌد،  �أَنا  َا  فاإِنَّ َمْرميَ،  �بَن  اَرى  �لنَّ�سَ �أَْطرِت  َكما  تُْطُروِن  »َل   :l وقال 
فُقولُو�، عبُد �لِل َوَر�ُسولُُه«)1(.

َقْبَلُكْم بالُغُلوِّ  َا َهَلَك َمْن َكاَن  َفاإِنَّ يِن،  l: »�إِيَّاُكْم و�لُغُلوَّ ف �لدِّ وقال 

)1( �سحيح: اأخرجه البخاري )3445(.
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يِن«)1(. ف �لدِّ

.m ومَع ذلَك فقد َغَلْت طائفتاِن يف علّي بن اأبي طالٍب •

�لطائفُة �لأوىل: اخلوارُج، وقد تكلمنا يف �شاللهم فيما �شبق.

�لطائفُة �لثانية: ال�شيعُة، وهي طائفٌة �شالٌة اأي�شًا وهي التي �شنتكلم 
عنها وعن �شاللها ب�شبب غُلِوها يف الدين عامة ويف علي m خا�شة.

ال�شيعُة غلت يف اأمري املوؤمننَي عليِّ بن اأبي طالٍب m، ودفعهم 
هذا الغلّو اإىل:

اأولً: اعتقادهم اأّن القراآن الكرمَي الذي بنَي اأيدينا ُمرٌَّف

وهذا كذٌب على اهلِل عزَّ وجلَّ وعلى ر�شوِلِه l وعلى امل�شلمني 
الذي  الكرمي  القراآن  اأنَّ  يعتقدوَن  امل�شلمنَي جميعًا  اأجمعني، وذلك لأنَّ 
اأنزلُه اهلُل على نبيِِّه حممٍد l حمفوٌظ ِمَن التبديِل اأو التحريِف اأو التغيرِي اأو 

الزيادِة اأو النق�شاِن، لأنَّ اهلَل تكّفَل بحفظه.

فقال تعاىل: )ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں( ]احلجر[.

وقال تعاىل: )ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مبىب 
يب جت حت خت( ]القيامة[.

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک   ( تعاىل:  وقال 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ( ]ف�شلت[.

وَن هذه الن�شو�ص ويعتقدوَن اأنَّ القراآن الذي بني اأيدينا  دُّ • اأما ال�شيعُة فرَيُ
)1( �ســحيح: اأخرجه ابــن ماجه )3028(، واأحمــد )347/1(، ]»ال�شل�شلة ال�شحيحة« 

])1283(
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القراآِن  يف  عقيدتهم  على  تدلُّ  التي  الن�شو�ُص  هي  وها  حمّرٌف، 
الكرمي من كتبهم:

الإمام  مبنزلة  هو  الذي  الُكَلْينيُّ  الكبري  ال�شيعيُّ  ُث  املُحدِّ يروي 
البخارّي عنَد امل�شلمني يف كتابِه »الكايف«: )عن ه�شام بن �شاٍل عن اأبي 
 l q اإىل حممٍد  اإنَّ القراآَن الذي جاَء به جربيُل  q قال:  عبداهلِل 

�شبعَة ع�رَص األَف اآيٍة()1(.

قلياًل،  اإل  اآيٍة  اآلِف  �شتَة  تتجاوُز  ل  القراآِن  اآياِت  اأنَّ  واملعروُف 
رواية  هذا  على  وتن�صُّ  القراآِن،  ثلثا  عنَدُهم  ُفِقَد  ال�شيعَة  اأنَّ  هذا  ومعنى 
-عليها  فاطمَة  مل�شحُف  عندنا  واإنَّ   ...( فيها:  والتي  اأي�شًا  »الكايف« 

َحُف فاطمة؟ ال�شالم-، وما يدريَك ما ُم�شْ

قال: قلت: وما ُم�شحُف فاطمة؟ قال: م�شحٌف فيه ِمثُل قراآِنكم 
هذا ثالَث مراٍت، واهلِل ما فيِه من قراآِنُكْم حرٌف واحٌد()2(.

واياِت اأّن ثالثَة اأرباِع القراآِن  ُثهم ال�شيعيُّ يف هذِه الرِّ فقد �رصََّح حُمدِّ
اأيدينا، واملعتمُد عليه عنَد  قد ُحِذَف واأُ�ْشِقَط ِمَن امل�شحِف املوجوِد بني 

امل�شلمنَي قاطبًة �شوى ال�شيعة.

• وهناك اأكُث ِمْن هذا ال�شالل ِعنَد ال�شيعِة واأ�رَصُح، وهو ما يرويه الُكَلينيُّ 
بن  علّي  اإىل  كتَب   q مو�شى  احل�شني  اأبا  )اأنَّ  »الكايف«:  يف 
�شيعِتَك،  ِمْن  لي�َص  َمْن  ديَن  تلتم�ْص  ول  ال�شجن:  يف  وهو  �شويٍد 
نبَّ ديَنُهم، فاإنهُم اخلائنوَن؛ الذين خانوا اهلل ور�شوَلُه وخانوا  ول حُتِ

)1( »الكايف« يف الأ�شول كتاب ف�شل القراآن )634/2(.
)2( »الكايف« يف الأ�شول كتاب احلجة )241-239/1(.
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اأماناِتهم، وهل تدري ما خانوا اأماناتهم؟ ائُتِمنوا على كتاِب اهلِل، 
لوه()1(. فوه وبدَّ فحرَّ

ُفوا القراآَن هُم ال�شحابُة o ويف  • ويعتقُد ال�شيعُة اأّن الذين َحرَّ
.n مِتهم اأبو بكٍر وعمُر مقدِّ

ُث ال�شيعيُّ يف كتابِه »الحتجاج»: »ملا ُتويِفَ ر�شوُل  يقوُل املحدِّ
املهاجريَن والأن�شار، وعر�شُه  اإىل  به  القراآَن وجاَء  l، جمَع عليٌّ  اهلِل 
عليهم ِلـَما قد اأو�شاُه بذلك ر�شوُل اهلل l، فلما فتحُه اأبو بكٍر خرَج يف 
! اأُرُدْدُه فال  اأوِل �شفحٍة فتحها ف�شائُح القوِم، فوثَب عمُر وقال: يا عليٌّ
حاجَة لنا فيه، فاأخذه عليٌّ q وان�رصَف، ثّم اأح�رص -اأي: عمُر- زيَد 
بن ثابَت وكان قارئًا للقراآِن، فقاَل له عمُر: اإّن علّيًا جاءَنا بالقراآن، وفيه 
ف�شائُح املهاجريَن والأن�شاِر، وقد راأينا اأن نوؤلَف القراآَن وُن�شِقَط منه ما 
كاَن فيه من ف�شيحة وهتِك املهاجريَن والأن�شاِر، فاأجاَبُه زيٌد اإىل ذلَك، 
ثم قال -اأي: زيٌد-: فاإن اأنا َفَرْغُت ِمَن القراآِن على ما �شاألتم واأظهَر عليٌّ 

القراآَن الذي األََّفُه، األي�َص قد بطَل كلُّ ما عملُتم؟ 
قال عمُر: فما احليلِة؟

قال زيٌد: اأنتم اأعلُم باحليلة.
فقال عمُر: ما حيلٌة دوَن اأْن نقتَلُه ون�شرتيَح منه، َفَدبََّر يف قتله على 

يِد خالد بن الوليد فلم يقدْر على ذلك.
القراآَن  اإليهم  يرفَع  اأن   q عليًّا  �شاألوا  عمُر،  ا�ْشُتْخِلَف  فلما 

فوُه فيما بينهم. فُيِحرُّ

)1( »الكايف« كتاب الرو�شة )125/8(.
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فقال عمُر: يا اأبا احل�شن! اإن جئَت بالقراآِن الذي كنَت جئَت به اإىل 
اأبي بكٍر حتى جنتمَع عليه.

: هيهاَت لي�ص اإىل ذلك �شبيٌل، اإنا جئُت به اإىل اأبي بكٍر  فقال عليٌّ
لتقوَم احلجُة عليكم، ول تقولوا يوَم القيامِة )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( 
ه اإل املطهروَن  اأو تقولوا ما جئتنا به، اإنَّ هذا القراآن الذي عندي ل مي�شُّ

والأو�شياُء ِمن ولدي.

فقال عمُر: فهل وقٌت لإظهاِرِه معلوٌم؟

فقال q: نعْم! اإذا قاَم القائُم من ولدي -وهو املهديُّ املنتظُر 
عندهم الذي دخَل ال�رصداَب- ُيظهُرُه ويحمُل النا�َص عليه«)1(.

: )عن جابٍر اجُلْعِفيِّ قال: �شمعُت  وقال حمّدثهم ال�شيعيُّ الُكَلينيُّ
اأبا جعفر q يقول: ما ادعى اأحٌد ِمَن النا�ص اأنه جمَع القراآَن ُكّلُه كما 
اأبي طالٍب  بُن  اإل علّي  اأُنزَل  اإل كذاٌب، وما جَمَعُه وَحِفَظه كما  اأُنزَل 

والأئمُة بعدُه()2(.

واأيَن ذلَك امل�شحُف الذي اأنزلُه اهلُل على حممٍد l والذي جمَعُه 
املزعوَم  اأن مهدّيهم  ال�شيعُة  يعتقُد  m؟!  اأبي طالٍب  بن  وَحِفظُه عليُّ 
امل�شحُف،  ذلك  ومعه  دخَل  هناك،  يزل  ول  ال�رصداِب  يف  دخَل  الذي 

وُيخرجُه عند خروجِه من ذلك ال�رصداِب املوهوم)3(.

فال�شيعُة دفَعْهم الغلوُّ اإىل العتقاد بتحريِف القراآِن، بل هم الذين 

)1( »الحتجاج« للطرب�شي )�ص77-70(.
)2( »الكايف« يف الأ�شول كتاب احلجة )228/1(.

)3( انظر: كتاب »الحتجاج« للطرب�شي.
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حرفوا القراآَن، ومن الأمثلة على ذلك:

1- ذكَر الُكَلينيُّ يف كتاب »الكايف»: )عن اأبي ب�شرٍي عن اأبي عبِد اهلل 
q يف قول اهلل عزَّ وجلَّ )ڭ ۇ ۇ ۆ( -يف وليِة 

عليٍّ والأئمة بعدُه- )ۆ ۈ ۈ ٴۇ (، هكذا نزلت()1(.

ويعرُف اجلميع اأنَّ »يف ولية علّي والأئمة بعَدُه« لي�َص ِمَن القراآِن، 
دفعهُم اإىل ذلَك الغلوُّ واجلهُل.

اأبي جعفَر  ا: )عن جابٍر عن  اأي�شً 2- وذكر الُكَلينيُّ يف كتابه »الكايف« 
q قال: قلُت له: َل �ُشِمَي عليٌّ بن اأبي طالٍب اأمرَي املوؤمنني؟.

قال: اهلُل �شماُه، وهكذا اأنزل يف كتابه »واإذ اأخَذ َربُّك من بني اآدَم 
األ�شت بربكم واأن حممداً  اأنف�شهم  من ظهورهم ذريتهم واأ�شهدهم على 

ر�شويل واأن علّيًا اأمرَي املوؤمنني«()2(.

ويعلُم اجلميُع »اأّن حممداً ر�شويل واأّن علّيًا اأمرَي املوؤمننَي« لي�ص من 
اإثباتًا  اهلل؛  على  َكِذًبا  الِفْرَيَة  هذه  ال�شيعُة  َغ  �َشوَّ وقد  العاملنَي،  ربِّ  كالم 

لعقيدتهم الزائفة، الزائغة، الفا�شدة.

اأي�شًا الُكلينيُّ )عن جابٍر قال: نزل جربيُل q بهذه الآية  3- وروى 
لنا على عبدنا يف عليٍّ  على حممٍد هكذا »واإن كنتم يف ريٍب مما نزَّ

فاأتوا ب�شورٍة من مثله«()3(.

« لي�شْت من كالِم اهلِل. ويعلُم اجلميع اأنَّ »يف عليٍّ

)1( »الكايف« كتاب احلجة )414/1(.

)2( »الكايف« كتاب احلجة )412/1(.

)3( »الكايف« كتاب احلجة )417/1(.
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: )عن اأبي ب�شرٍي عن اأبي عبِداهلِل q يف قوله  4- وروى اأي�شًا الُكلينيُّ
تعاىل: »�شاأل �شائٌل بعذاٍب واقٍع للكافرين بولية علي لي�َص له دافٌع« 

.)1()l على حممٍد q ثم قال: هكذا واهلِل نزَل بها جربيٌل

« لي�شت ِمن كالم اهلِل. ويعلُم اجلميُع اأن »بولية عليٍّ

: )عن اأبي حمزة عن اأبي جعفَر q قال: نزَل  5- وروى اأي�شًا الُكلينيُّ
اإل  النا�ِص بولية علي  اأكُث  جربيُل q بهذه الآيِة هكذا »فاأبى 
q بهذه الآية هكذا »وقْل احلقُّ  كفوراً« وقال: ونزَل جربيُل 
اإنا  فليكفْر  �شاء  وَمْن  فليوؤمن  �شاَء  فمْن  علي  وليِة  يف  ربِّكم  من 

اأعتدنا للظاملنَي اآل حممٍد ناراً«()2(.

« يف الآية الأوىل، واأنَّ »يف ولية  ومعلوٌم للجميع اأنَّ »بولية عليٍّ
علي« و»اآل حممٍد« لي�شت من كالِم اهلِل.

 q قال: نزَل جربيُل q 6- وروى اأي�شًا الُكليني: )عن اأبي جعفر
من  باحلقِّ  الر�شوُل  جاءكم  قد  النا�ُص  اأيها  »يا  هكذا:  الآية  بهذه 
ربكم يف ولية عليٍّ فاآمنوا خرياً لكم واإن تكفروا بولية علي فاإّن 

هلل ما يف ال�شموات والأر�ص«()3(.

ومعلوٌم للجميع اأّن »يف ولية علي، وبوليِة علي« لي�َص من كالِم 
اهلل تعاىل.

)1( »الكايف« كتاب احلجة )422/1(.

)2( »الكايف« كتاب احلجة )425/1(.

)3( »الكايف« كتاب احلجة )424/1(.
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على  َكَذبوا  اأَْن  ال�سيعَة   m طالٍب  اأبي  بن  عليِّ  يف  الغلوُّ  دفَع  ثانيًا: 
l ر�سول الله

�أيها �لخوة! و�شَع ال�شيعُة اأحاديَث عن ر�شوِل اهلِل l ُكلُّها كذٌب 
يف عليٍّ m منها:

1- حديُث: »ُخِلْقُت اأنا وهاروُن بُن عمراَن ويحيى بُن زكريا وعليُّ بن 
اأبي طالب من طينٍة واحدٍة«.

قال ابُن اجلوزّي: هذا حديٌث مو�شوٌع)1(.

اأْتُرُك  من  وخرَي  اأهلي،  من  وَخليفتي  ووزيري  اأخي  »اإنَّ  حديُث:   -2
بعدي يق�شي َدْيني وينجُز وعدي؛ عليُّ بُن اأبي طالٍب«.

قال ابن اجلوزي: حديٌث مو�شوٌع)2(.

3- حديُث: »يا حممُد! عليٌّ خرُي الب�رِص، َمْن اأبى فقد كفَر«.

.)3( قال ابن اجلوزي: حديٌث ل ي�شحُّ

4- حديٌث: »النظُر اإىل عليٍّ عبادٌة«.

قال ابن اجلوزي: هذا احلديُث ل ي�شح من جميع ُطرقِه)4(.
)1( رواه اخلطيــب البغــدادي يف »تاريخــه« )58/6( وهــو حديــث مو�شــوع، انظر: 

املو�شوعات لبن اجلوزي  )339/1(، و»الفوائد املو�شوعة« لل�شوكاين )39(.
)2( انظــر: »املو�شوعات« لبن اجلــوزي  ) 339/1(، و»الفوائد املو�شوعة« لل�شوكاين 

.)53(
)3( رواه اخلطيــب البغــدادي يف »تاريخــه« ) 421/7( وهو حديــث مو�شوع، انظر: 
»املو�شوعات« لبن اجلوزي  ) 1/ 348(، و»الفوائد املو�شوعة« لل�شوكاين )49(، 

و]الألباين يف »دفاع عن احلديث النبوي« ) 111([.
)4( رواه احلاكــم )4682(، اأبو نعيم يف »احللية« )58/5( وهو حديث مو�شوع، انظر: 
»املو�شوعــات« لبن اجلوزي )359/1(، و»الفوائد املو�شوعة« لل�شوكاين ) 55( ، 

و]الألباين يف »ال�شل�شلة ال�شعيفة« )  4702([.
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الناُر  تاأكُل  ال�شيئاِت كما  ياأكُل  اأبي طالٍب  بِن  5- حديث: »ُحبُّ عليِّ 
احلطَب«.

قال ابن اجلوزي: حديٌث باطٌل)1(.

6- قول اأن�ص m: كنُت ِعنَد النبيِّ l فراأى عليًا ُمقباًل فقال: »اأنا 
وهذا ُحجُة اهلِل على اأمتي يوَم القيامِة«.

: هذا حديٌث مو�شوٌع)2(. قال ابن اجلوزيُّ

ون�شَب  القيامِة،  يوَم  والآخريَن  الأولــنَي  اهلُل  جمَع  »اإذا  حديُث:   -7
براءٌة  معُه  كانت  من  اإل  اأحٌد  َيُجْز  ل  على ج�رِص جهنم،  ال�رصاَط 

.»m ٍّبوليِة علي

قال ابن اجلوزي: مو�شوٌع)3(.

8- حديُث: »اإن اهلل تعاىل اأوحى اإيّل يف عليٍّ ثالثة اأ�شياَء ليلَة اأُ�رصي بي: 
اأنه �شيُد املوؤمننَي، واإماُم املتقنَي وقائُد الُغرِّ املحجلني«.

قال الألباين: مو�شوٌع)4(.

)ۀ  قال:  الذي  )ي�ص(  اآل  9- حديُث: »ال�شديقون ثالثٌة: موؤمن 
ۀ ہ(، وموؤمُن اآل ِفرعوَن الذي قال: )چ 

)1( رواه اخلطيــب البغــدادي يف »تاريخــه« )194/4( وهــو حديث مو�شــوع، انظر: 
»املو�شوعات« لبن اجلوزي )339/1(.

)2( رواه اخلطيــب البغــدادي يف »تاريخــه« )  88/2( وهــو حديــث مو�شــوع، انظر: 
»املو�شوعات« لبن اجلوزي  )383/1(، وابن تيمية يف »منهاج ال�شنة« )403/7(، 

و]الألباين يف »ال�شل�شلة ال�شعيفة« )4900([.
)3( انظر: »املو�شوعات« لبن اجلوزي )399/1(.

)4( انظــر: »املو�شوعات« لبن اجلوزي )394/1(، و]الألبــاين يف »ال�شل�شلة ال�شعيفة« 
.])4889(
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چ چ ڇ ڇ ڇ(، وعليُّ بن اأبي طالب وهو اأف�شُلهم«.

قال الألباين: مو�شوع)1(.

ن�رَصُه،  َمْن  من�شوٌر  الَفَجَرِة،  وقاتُل  َرة،  الرَبَ اإماُم  »عليٌّ  حديث:   -10
خمذوٌل من خَذله«.

قال الألباين: مو�شوٌع)2(.

مثُل  له  وكان  عاٍم،  األَف  اهلَل  َعَبَد  عبًدا  اأنَّ  لو   ! عليُّ »يا  حديث:   -11
اأُحٍد ذهبًا فاأنفقُه يف �شبيِل اهلِل، وحجَّ األَف �شنٍة على قدمْيِه، ثم ُقِتَل 
بني ال�شفا واملروِة مظلومًا، ثم َلْ ُيواِلَك، ل ُيِرْح رائحَة اجلنِة ول 

يدُخْلها«.

: حديٌث مو�شوٌع)3(. قال الإمام الذهبيُّ

12- حديُث: »ملا ُعِرَج بي راأيُت مكتوبًا على �شاق العر�ِص: ل اإلَه اإل اهلُل 
.» حممٌد ر�شوُل اهلل اأيدُته بعليٍّ ون�رصُته بعليِّ

قال ال�شوكاين: هذا باطٌل واختالٌق)4(.

ني،  13- حديُث: »َمْن اأحبني فليحبَّ عليًا، وَمْن اأبغ�َص عليًا فقد اأبغ�شَ
وَمْن اأبغ�شني فقد اأبغ�َص اهلل، ومن اأبغ�َص اهلل اأدخله النار«.

قال ال�شوكاين: قال اخلطيب: مو�شوٌع)5(.
)1( انظر: ]»ال�شل�شلة ال�شعيفة« )355([.

)2( رواه احلاكم )4644(، انظر: ]الألباين يف »ال�شل�شلة ال�شعيفة« )4889([.
)3( رواه ابــن ع�شاكــر يف تاريخــه )471/42(، وانظــر : ]»ل�شان امليــزان« لبن حجر 

.])408/2(
)4( رواه ابن ع�شاكر يف »تاريخه« )281/23(، وانظر : ]»الفوائد املجموعة« لل�شوكاين 

.])100(
)5( رواه اخلطيب يف »تاريخه« )32/13(، وانظر: ]»الفوائد املجموعة« ) 101([.
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 o ال�سيعَة اإىل اأن كفَّروا ال�سحابَة m ثالثاً: دفَع الغلوَّ يف علّي
اإل ثالثٌة

روى الُكَلينيُّ عن حممد بن علي الباقر: )كان النا�ُص -ال�شحابُة- 
ثالثة(  اإل  ذهبوا  والأن�شار  )املهاجرون  اأي�شًا  وفيه  ثالثة(،  اإل  ردٍة  اأهل 

وهم )املقداد بن الأ�شود، واأبو ذر، و�شلمان( )1(.

وفيه عن جعفر بن حممد ال�شادق: )ثالثٌة ل يكلمهم اهلُل يوم القيامة 
ول يزكيهم ولهم عذاٌب األيم؛ َمْن اّدعى اإمامًة لي�شت له، ومن َجَحَد اإمامًا 

ِمَن اهلل، وَمْن َزَعَم اأّن لهما يف الإ�شالم ن�شيب()2(.

وال�شمرُي يف »لهما« يعوُد على اأبي بكٍر وعمر بال �شك -زعموا-.

رون ال�شحاَبَة o، واهلل عزَّ وجلَّ يف كتابِه ير�شى  فال�شيعُة ُيَكفِّ
عن ال�شحابة.

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  �شبحانه:  فيقول 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ( ]التوبة[.

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک   ( تعاىل:  وقــال 
ڳ( ]الفتح[.

َر ال�شيعُة اأبا بكٍر وعمَر وعثمان o، والنبيُّ l يقول: »�أبُو بكٍر  • وكفَّ
ف �جَلنِِّة، وعمُر ف �جَلنَِّة، وُعْثماُن ف �جَلنَّة ..«.

)1( »الكايف« )244/2(.

)2( »الكايف« )373/1(.
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• ودفعهم الغلّو اإىل اأن قالوا: )اإنا ل جنتمُع -يعني مع اأهل ال�ّشنِة- على اإلِه 
، ول على اإماٍم، وذلك اأنهم يقولون -يعني ال�شنة-:  ول على نبيٍّ
اأن ربهم هو الذي كان حممٌد نبّيه وخليفتُه بعده اأبو بكٍر، ونحن ل 
نقول بهذا الربِّ ول بذلك النبّي، بل نقوُل: اإنَّ الربَّ الذي خليفُة 

نبيِه اأبو بكٍر لي�ص ربنا ول نبّيه نبينا()1(.
• بل دفعهم الغلُّ واحلقُد على اأهِل ال�شنِة اأن اعتقدوا اأّن الطريق اإىل اجلنِة 
اأبو  l هو  اهلِل  اأنَّ خليفَة ر�شوِل  الذين يعتقدوَن  ال�شنة  اأهل  قتُل 

.o ٌّبكٍر ثم عمُر ثم عثماُن ثم علي

اأن حرفوا  اإىل  ال�سيعَة   m اأبي طالب  بن  علّي  الغلوُّ يف  دفَع  رابًعا: 
الأذاَن وزادوا عليه

فيقولوَن بعَد »اأ�شهُد اأنَّ حممداً ر�شوُل اهلل«: اأ�شهد اأنَّ علّيًا ويلُّ اهلل 
مرتني، ومنهم َمْن يقوُل: اأ�شهد اأن عليًا اأمرُي املوؤمننَي حقًا، ويقولوَن بعد 
حيَّ على ال�شالِة وحيَّ على الفالِح: حيَّ على خرِي العمل، وخرُي العمِل 

عندهم هو الولية.
وهذا كذٌب على اهلِل وكذٌب على ر�شول اهلل l، وكذٌب على 
عهِد  ويف   l النبيِّ  عهِد  يف  كاَن  ما  هو  امل�رصوُع  فــالأذاُن  امل�شلمنَي، 

.o ال�شحابِة

خام�ساً: دفَع الغلوُّ يف عليٍّ بن اأبي طالٍب m ال�سيعَة اإىل اأن َكّفروا اأمَّ 
املوؤمننَي عائ�سَة p ورموها بالزنا

ہ  ۀ  ۀ  )ڻ  تعاىل:  قولِه  تف�شرِي  يف  ال�شيعُة  قال 
)1( »الأنوار النعمانية« )287/2(.
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ہ ہ ہ ھ ھ....( ]النحل:92[.
نكثت  هي  عائ�شة،  اأنكاثًا؛  قوٍة  بعِد  من  غزلها  نق�شت  »التي 

اإميانها«)1(.
l كذًبا وزوًرا  اهلل  اإىل ر�شول  ن�شبوه  مبا  وا�شتدلوا على كفرها 
من  خَرَج  اإّل  اأّمِتي  ِمن  ول  اأهلي  ِمن  اأََحــٌد  علّيًا  ُيبغ�ُص  »ل  قوله:  من 

الإمياِن«)2(.
نا، واهلل عزَّ  ورمى ال�شيعُة اأّم املوؤمننَي الطاهرَة املطهرَة بفاح�شِة الزِّ

)ڳ ڳ ڳ  وجلَّ يربوؤها من فوِق �شبِع �شمواٍت، فيقول �شبحانه: 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ 
ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 

ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ(   ]النور[.
ومن  قال:  »َعاِئ�سة«  قال:  اإليَك؟  الّنا�ِص  اأحبُّ  َمْن   :l النبيُّ  و�ُشئَل   •

الرجال؟ قال: »�أبوَها«)3(.
• وقال l: »عاِئ�سة زوَجِتي ف �جَلنَِّة«)4(.

�َساِئِر  َعَلى  يِد  �لَثِ ِل  َكَف�سْ �لنِّ�َساِء  َعَلى  َعاِئ�َسَة  َل  َف�سْ »�إِنَّ   :l وقال 
َعاِم« )5(. �لطَّ

)1( »تف�شري العيا�شي« )269/2( و»بحار الأنوار« للمجل�شي.
)2( »الخت�شا�ص« للمفيد )�ص118(.

)3( �سحيح: اأخرجه البخاري )6781(.
)4( �سحيح: اأخرجه ابن �شعد )66/8(، وابن اأبى �شيبة )32275(، ]»ال�شل�شلة ال�شحيحة« 

.])1142(
)5( متفق عليه: اأخرجه البخاري )3411(، وم�شلم )2431(.
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َلم« )1(.  وقال l: »يَا ِعاِئ�ُس. َهَذ� ِجْبيُل يُْقِرئَُك �ل�سَّ
َعليَّ  نََزَل  َما  َو�لِل  َفاإِنَُّه  َعاِئ�َسة،  ِف  تُوؤِْذيِني  َل  �َسَلَمَة!  �أُمَّ  l: »يَا  وقال 

�لَوْحُي َو�أَنَا ِف حِلَاِف �ْمَر�أٍة ِمْنُكنَّ َغْيََها« )2(.
وملا رمى ال�شيعُة اأمَّ املوؤمننَي عائ�شَة الطاهرة املطهرة p بفاح�شِة 
نا فيهم، وذلك با�شتحاللهم زواج املتعِة  نا ُعوِقبوا بانت�شاِر فاح�شِة الزِّ الزِّ

وهو زنا.
َواملتعة: هو نكاُح املراأِة بثمٍن لوقٍت حمدٍد ك�شاعٍة اأو يوم اأو ثالثة 
ر�شولُه يف  كتابِه، وحّرمه  اهلُل يف  الذي حّرمُه  الزنى  هو  اأكث، وهذا  اأو 

اأحاديَث كثريٍة منها:
عن علي m: اأنَّ ر�شول اهلل l نهى عن املتعة)3(.

على  باإح�شاٍن  تبعهم  وَمْن  والتابعنَي  ال�شحابة  ِمَن  الأمُة  واتفقت 
حترمِي املتعة، ومع ذلك فقد ا�شتحل ال�شيعُة املحرماِت اأعظم من ا�شتحالل 
الكفار- من اليهود والن�شارى واأمثالهم- لها، فعندهم اأّن من ل يتمتع 

يعتهم. -يعني ل يزن- لي�ص من �شِ
ومن اأدلتهم -املزعومة- على ذلك:

�ُشِئَل ال�شادُق عن املتعِة فقال: حالل)4(. 

قطرٍة  ِمْن كلِّ  اهلُل  َخَلَق  اإل  اغت�شل،  ثم  متتع  وقال: »ما من رجٍل 
جمتنبها  ويلعنوَن  القيامة،  يوم  اإىل  له  ي�شتغفروَن  ملكًا  �شبعنَي  منُه  تقطُر 

)1( �سحيح: اأخرجه البخاري )3768(.

)2( �سحيح: اأخرجه البخاري )3775(.
)3( متفق عليه: اأخرجه البخاري )5115(، وم�شلم )1406(.

)4( من ل يح�رصه الفقيه )398/3(.
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-يعني: املتعة- اإىل اأن تقوم ال�شاعة«)1(.

بالأختني(، وعنه:  يتمتع  بالرجل  باأ�ص  )ل  اأبي عبداهلل:  وفيه عن 
)ميكن التمتع باألف من امل�شتاأجراِت(، وقد جّوزها دون �شهود)2(.

وقال ابن بابويه: )اإنَّ املوؤمَن ل يكمل اإميانه حتى يتمتع، وللمتمتِع 
ثواٌب ل يح�شيِه اإل اهلل( )3( وعندهم اأنَّ املتعَة اأف�شُل من احلجِّ حتى لو كان 

. مع فاجرٍة اأو بغيٍّ

امل�سلمنَي؛  على  واحلقِد  والتكفرِي  الطعِن  اإىل  ال�سيعَة  الغلوُّ  دفَع  �ساد�ساً: 
اأهل ال�سنِة واجلماعة

ويظهُر ذلك من عقائِد ال�شيعِة يف الإ�شالِم وامل�شلمنَي.

اأ- اعتقاُد ال�سيعِة بكفِر َمْن ل يوؤمُن بوليِة عليٍّ m والأئمُة ِمن بعدِه

 l النبيَّ  واأنَّ  ين،  الدِّ اأ�شوِل  اأ�شٌل من  الإمامَة  اأنَّ  ال�شيعُة  يعتقُد 
ن�صَّ على اثني ع�رَص اإمامًا، وجعلوا الإمامَة اأعظَم اأركان الإ�شالم.

• روى الُكلينيُّ ب�شندِه عن اأبي جعفر قال: ُبني الإ�شالم على خم�ٍص: على 
ال�شالِة والزكاِة وال�شوِم واحلجِّ والولية، ول ُيناَد ب�شيٍء كما نوِدي 

بالولية، فاأخذ النا�ُص باأربٍع وتركوا هذا -يعني الولية-)4(.
وو�شعوا  الإ�شالِم،  اأركان  ِمْن  ال�شهادتني  اأ�شقطوا  هم  وبذلَك 
قولهم:  عليِه  يدل  كما  الأركاِن،  اأعظِم  من  وها  وعدُّ الولية،  مكانهما 

)1( احلر العاملي يف و�شائل ال�شيعة )444/7(.
)2( و�شائل ال�شيعة )489/7( وما بعدها.

)3( من ل يح�رصه الفقيه )391/3(.
)4( »اأ�شول الكايف« )18/2( رقم )3(.
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»ول ُيناَد ب�شيٍء كما نودي بالوليِة«.
اأنَّ الإمامَة اأ�شٌل  ُر -وهو ِمْن علمائهم املعا�رصين-: نعتقُد  • يقوُل املَظفَّ
من اأ�شول الدين، ل يتمُّ الإمياُن اإل بالعتقاِد بها، ول يجوُز فيها 
بني مهما َعُظموا، بل يجُب النظر فيها،  تقليُد الآباِء والأهِل واملرَّ

كما يجُب النظر يف التوحيد والنبوة)1(.
الرواف�ص  ال�شيعِة  الراف�شيُة ومثيالُتها يف كتِب  ال�شيعية  الرواياُت  • هذه 
اأو  الرجِل  اإمياِن  على  احلكُم  هي  الإمامَة  تعل  باأن  كفيلًة  كانت 
ا لالتهام بالكفِر ملجرِد اختالفه مع  كفرِه، واأن تعَل امل�شلَم ُمعر�شً

ال�شيعِة يف عقيدِة الإمامِة التي يعتقدونها.

والالحقني  ال�شابقني  الإمامية  ال�شيعة  علماِء  كبار  بع�ص  راأينا  ولذا   •
ي�رصحون بهذه احلقيقة املّرة.

فيمن  )واعتقاُدنا  )العتقادات(:  ر�شالته  يف  يُّ  الُقمِّ بابويه  ابن  يقول   •
كمن  اأنه   q طالٍب  اأبي  بن  علّي  املوؤمننَي  اأمرِي  اإمامَة  جحَد 
املوؤمننَي  باأمرِي  اأقرَّ  فيمن  واعتقاُدنا  الأنبياِء،  جميع  نبوَة  جحَد 
بجميع  اأقرَّ  َمن  مبنزلِة  اأنه  الأئمِة  ِمَن  بعدِه  ِمن  واحــًدا  واأنكَر 

.)2()l الأنبياِء، واأنكَر نبوة حممد

: اعلم اأن اإطالق لفظ ال�رصِك والكفِر على َمْن ل يعتقد  • ويقول املجل�شيُّ
ل  وف�شَّ ال�شالم-،  -عليهم  ولده  من  والأئمة  املوؤمنني  اأمري  اإمامَة 

عليهم غريهم؛ يدلُّ اأنهم خُمّلدوَن يف الناِر)3(.
)1( »عقائد الإمامية« )�ص102(.

)2( »العتقادات« )�ص103(.
)3( »بحار الأنوار« )390/23(.
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• وينقُل �شيخُهم املفيد اتفاقهم على هذا املذهب يف تكفرِي اأمِة الإ�شالِم 
الأئمة  ِمَن  اأحٍد  اإمامة  اأنكَر  َمْن  اأنَّ  على  ال�شيعُة  )اتفقت  فيقول: 
وجحَد ما اأوجبه اهلل تعاىل له من فر�ص الطاعة؛ فهو كافٌر �شالٌّ 

م�شتحٌق للخلوِد يف النار()1(.

ال�شيعة عن  انف�شاَل  ُيعلَن  اأن  اجلزائري  اهلِل  نعمة  ب�شيِخِهم  الأمُر  وبلَغ   •
امل�شلمنَي ب�شبِب ق�شيِة الإمامِة فيقول: )ل جنتمْع معهم على اإلٍه ول 
نبيٍّ ول على اإماٍم، وذلَك اأنهم يقولون: اإنَّ ربَّهم هو الذي كان 
حممٌد l نبّيه، وخليفَته بعده اأبو بكٍر، ونحُن ل نقوُل بهذا الربِّ 
، بل نقوُل: اإنَّ الربَّ الذي خليفُة نبيِه اأبو بكٍر لي�ص  ول بذلك النبيِّ

رّبنا ول ذلك النبيُّ نبّينا()2(.
ّنِة ِعنَد ال�شيعة كفاٌر خمّلدوَن يف النار لأنَّهْم ل يقولوا بقوِلـهم،  • فاأهُل ال�شُ

ول يعتقدوا بعقيدِتهم يف الأئمِة.
• روى الكلينيُّ يف »الكايف« عن الر�شى قال: )لي�ص على ملِة الإ�شالِم 

غرُينا وغرُي �شيعتنا()3(.
ثني(: )الذي ينكُر الإماَم الغائب، -املهدّي  • وقال ابُن بابويه )رئي�ُص املحدِّ

املنتظر يف زعمهم- اأ�شدُّ كفًرا من اإبلي�ص()4(.
ومن ُغلوِّ ال�شيعِة يف الأئمِة:

• روى الُكلينيُّ عن اأبي ب�شري اأنه �شاأل جعفر ال�شادق: )اأنتم قادرون على 

)1( »امل�شائل« للمفيد، وقد نقل ذلك عنه املجل�شي يف البحار )366/8(.
)2( »الأنوار النعمانية« )287/2(.

)3( »الكايف« )233/1(.
)4( »كمال الدين« )�ص113(.
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اأن حتيوا املوتى وُتربوؤوا الأكمَه والأبر�َص؟ قال: نعم()1(.
• ويف كتاِب »الأنواُر النعمانيِة« اأنَّ عليًا قال: )واهلِل لقد ُكنُت مع اإبراهيَم 
يف  نوٍح  مع  وكنُت  و�شالمًا،  برداً  جعلُتها  الذي  واأنا  النار،  يف 
التوراة،  فعلمُتُه  مو�شى  مع  وكنُت  الغرِق،  ِمَن  واأجنيُتُه  ال�شفينِة 
مع  وكنُت  الإجنيَل،  وعلمته  املهِد  يف  فاأنطقُتُه  عي�شى  مع  وكنُت 
يو�شَف يف اجلبِّ فاأجنيته من كيِد اإخوته، وكنُت مع �شليماَن على 

الب�شاِط و�شخرُت له الريح()2(.
• وروى الُكلينيُّ عن جعفر ال�شادق اأنه قال: )ِعندنا علُم ما كاَن وعلُم ما 

هو كائٌن اإىل يوِم القيامِة()3(.
• وقال اخلمينيُّ يف كتابِه )احلكومة الإ�شالمية ()�ص21(: )ومن �رصوريات 
مذهبنا اأنَّ لأئمتنا َمقامًا حمموداً، ودرجًة �شاميًة، وخالفًة تكوينيًة، 

تخ�شُع لوليتها و�شيطرتها جميُع ذّراِت الكوِن(.
ومن غلوِّ ال�شيعِة يف الأئمِة: تعظيُم قبوِرهم ومقاماِتهم املزعومة؛ 
يُِّدونها باأثمِن  لأّن ديَن ال�شيعِة يوجُب الزياراِت للقبوِر والأ�رصحِة التي ُي�شَ
ما ميلكون، فالزيارُة عندهم ديٌن، وهم يطوفوَن حول القبور وي�شتغيثوَن 

باأ�شحاِبها وي�شاألونهم ال�شفاَء والرزَق والعوَن واملدَد.

كيف ل؟ وهم يعتقدون اأن جميع ذرات الكون خا�شعٌة ل�شيطرتهم!!

• فهم يروون )اأنَّ اهلل تعاىل يبداأ بالنظر اإىل زّواِر قرب اأو م�ْشَهد احل�شني بن 
اأولئَك  قالوا: لأنَّ  املوقِف،  اأهِل  اإىل  نظره  قبل  علّي ع�شيَة عرفة، 

)1( »الكايف« )470/1(.
)2( »الأنوار النعمانية« )�ص31(.

)3( »الكايف« )239/1(.
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-الذيَن ُهْم يف عرفِة- اأولُد زنى، ولي�ص هوؤلِء -زّواُر قرِب احل�شنِي 
بن علي- اأولَد زنى()1(.

فال�شيعُة يعتقدوَن اأنَّ الّنا�َص كّلهم اأولُد بغايا ما خال �شيعتهم)2(.

• ويزعمون اأنَّ جعفَر بن حممٍد �ُشئَل عّمن ترَك زيارَة قرب احل�شني من غري 
عّلٍة، فقال: هذا رجٌل من اأهِل الناِر)3(.

ح�سن  ممد  تاأليف:  �حل�سِي(  قِب  زيارة  �إىل  �ل�سي  ف  �لعِي  )نوُر  كتابهم  وف   •
�لأ�سطهبناتي قال:

باٌب: اإن اهلَل عزَّ وجلَّ يزوُر احل�شنَي يف كلِّ ليلة جمعٍة.
باٌب: اإّن الأنبياَء ي�شاألوَن اهلَل يف زيارِة احل�شنِي.

قرِب  زيارِة  يف  لهم  ياأذن  اأن  وجلَّ  عزَّ  اهلل  ي�شاألوَن  املالئكُة  باٌب: 
احل�شني.

ًة مربورًة ُمتقبلًة زاكيًة  باٌب: اإّن زيارَة قرب احل�شني تعِدُل ثالثنَي َحجَّ
.l مع ر�شوِل اهلِل

باٌب: مْن زاَر قرَب احل�شني كان كمن زار اهلل فوَق عر�شِه.
باٌب: َمْن �رصَّه اأن ينظَر اإىل اهلِل فليكث من زيارِة قرِب احل�شني.

باٌب: زيارُة قرِب احل�شني توجُب العتَق ِمَن الناِر.
• وف كتابهم )كامل �لزيار�ت( لأبي �لقا�سم جعفر بن ممٍد بن قولويه قال:

باٌب: اإنَّ زيارَة قرِب احل�شني حتطُّ الذنوب.

)1( »الكايف« )222/8(.
)2( »الكايف« الرو�شة )�ص239(.
)3( »و�شائل ال�شيعة« )336/10(.
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وتركها  والــرزِق  العمِر  يف  تزيُد  احل�شني  قرب  ــارَة  زي اإنَّ  ــاٌب:  ب
ُينق�شهما.

باٌب: اإنَّ زائري قرب احل�شني يدخلوَن اجلنة قبل النا�ص.
فانظروا ماذا يفعُل الغلّو باأهله؟

اَرى �تَّخَذو� ُقبوَر �أَنِْبيَاِئهم  النبي l يقول: »لعنُة �لِل َعَلى �ليَُهوِد و�لنّ�سَ
َم�ساِجَد«.

ُر مثل الذي �شنعوا)1(. تقول عائ�شة p ُيَحذِّ

وقال l: »�للَُّهمَّ ل َتَْعْل َقْبِي َوثَنًا، لََعَن �للُ َقْوًما �تََّخُذو� ُقبوَر �أَنِْبيَاِئِهم 
َم�ساِجد«)2(.

بالأمواِت  القبوِر، والطواف  امل�شاِجد على  بناَء  يعتربوَن  وال�شيعُة 
من اأعظِم العباداِت.

ب- دفعهم الغلوُّ اإىل ا�ستباحِة دماء اأهل ال�ُسّنة واأموالهم لأنهم نوا�سب

بـ)النوا�شب،  نِة  ال�شُ اأهَل  ي�شّموَن  وكالِمهم  كتبهم  يف  ال�شيعُة 
العامة، املخالفني(

• قاَل داود بن فرقد: قلُت لأبي عبداهلِل جعفر ال�شادق: ما تقوُل يف قتِل 
النا�شِب؟ فقال: حالُل الدِم، ولكني اأّتقي عليك، فاإن قَدرَت اأن 
تقلَب عليِه حائطًا اأو ُتغرقه يف ماٍء لكي ل ُي�ْشَهَد به عليَك فافعل. 

ه ما َقَدْرت عليه)3(. قلت: فما تقوُل يف ماله؟ قال: توِّ
)1( متفق عليه: اأخرجه البخاري )346(، وم�شلم )529(.

)2( انظر: »حتذير ال�شاجد« لل�شيخ الألباين رحمه اهلل، حديث رقم )11(.
)3( »الأنوار النعمانية« )308/2(.



-93-

. ّنيُّ والنا�شب )عندهم(: هو ال�شُّ

: )بل اأخبارهم  قاَل ال�شيُخ ح�شني بن ال�شيخ اآِل ع�شفوَر البحراينُّ
عليهم ال�شالم تنادي باأنَّ النا�شبَة ما يقاُل عندهم �ُشنِّيًا()1(.

»الأنــوار  كتابه  يف  اجلزائريُّ  اهلل  نعمة  �شيخهم  ذكره  ما  وهذا 
النعمانية« )307/2( اإذ قال: )جواُز قتلهم -اأي: النوا�شِب وا�شتباحة 

اأموالهم(.

ولو األقينا نظرًة تاريخيًة، فالدولة العبا�شيُة دولٌة �ُشّنّيٌة، وحل�شن نيِة 
 ، نة عنّيَ اخلليفُة العبا�شيُّ وزيراً �شيعيًا وهو ابن العلقمي ال�شيعيُّ اأهل ال�شُ
فغَدر هذا العلقمي باخلالفِة، وحتالَف مع التتاِر فوقعت جمزرُة بغداد؛ التي 
راَح �شحيتها مئات الآلف ِمَن امل�شلمني ب�شبب خيانِة هذا ال�شيعّي، فهل 

بكى ال�شيعُة على هوؤلِء القتلى، اأم باركوا عمل العلقمي؟

لالإ�شالِم  ن�رصاً  العلقمي هذا، ويعتربُه  يبارُك عمل  اأي�شًا  واخلمينيُّ 
وامل�شلمنَي)2(.

يتورعوَن  ل  ّنِة  ال�شُ اأهِل  �شالطني  �شلِك  يف  يدخلوَن  الذين  وال�شيعُة   •
بن  علّي  فعَل  الفر�شة؛ كما  لهم  �شَنَحت  اإن  ال�شنِة  اأهِل  قتِل  عن 
اأهِل  من  خم�شمائٍة  على  ال�شجَن  هدَم  عندما  ال�شيعيُّ  يقطني 

فقتلهم. ال�شنِة 
يخرُبنا عن هذِه احلادثِة عاملهُم ال�شيعيُّ نعمُة اهلل اجلزائري يف كتابِه 
علّي  اأنَّ  الروايات  )ويف  قال:   )308/2( النعمانية(  )الأنوار  املعروف 

)1( »املحا�شن النف�شانية« )�ص147(.
)2( انظر: كتاب »احلكومة الإ�شالمية« )�ص142(.
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ِمَن  جماعٌة  حب�شِه  يف  اجتمَع  قد  الر�شيد  وزير  وهو  ال�شيعي  يقطني  بن 
وا  نة-، وكان من خوا�صِّ ال�شيعِة، فاأمَر غلماَنُه فَهدُّ املخالفني -اأهل ال�شُ
رجٍل  خم�شمائة  وكانوا  كّلهم،  فماتوا  املحبو�شنَي  على  احلب�ِص  �شقَف 
تقريبًا فاأراَد اخلال�َص من تبعات دمائهم فاأر�شَل اإىل الإماِم مولنا الكاظم، 
ْمَت اإيّل قبل قتلهم ملا  اإليه جواَب كتابِه باأنك لو كنَت تقدَّ  q فكتَب
كلِّ  عن  فكّفْر  اإيلَّ  تتقدم  ل  اأنك  وحيُث  دمائهم،  من  �شيٌء  عليك  كاَن 

رجٍل قتلَته منهم بتي�ٍص، والتي�ُص خرٌي منه ...(.

• وما حدَث يف اأفغان�شتان ب�شبِب ال�شيعِة، وما حدَث يف العراِق ب�شبب 
نِة على  ال�شيعة، وما يحدُث اليوَم يف �شوريا ويف اليمن لأهِل ال�شُ

اأيدي ال�شيعِة لي�ص ببعيٍد ول خاٍف عن اجلميِع.

ول عجَب يف ذلَك فاإنَّ من عقيدِة ال�شيعِة: الطريُق اإىل اجلنِة قتُل 
اأهِل ال�شنِة.

ڳ  گ  گ  )گ  تعاىل:  اهلل  قول  ال�شيعُة  يقراأ  األ   •
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ( ]الن�شاء:93[.
ی(  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  )ۈئ  تعاىل:  وقوله 

]الأنعام:151[.

َماِء«)1(. ى بَي �لنّا�ِس يَْوَم �لِقيَاَمِة ف �لدِّ وقوله l: »�أَّوُل َما يُْق�سَ

ُه«)2(.  »ُكلُّ �لُ�ْسِلِم َعَلى �لُ�ْسِلِم َحَر�ٌم، دُمُه وَمالُُه وِعر�سُ

)1( متفق عليه: اأخرجه البخاري )6533(، وم�شلم )1678(.
)2( �سحيح: اأخرجه م�شلم )2564(.
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َهَذ�  يَْوِمُكْم  l: »َفاإِنَّ دَماَءُكم و�أَْمَو�لُكم عَلْيُكم َحَر�ٌم َكُحْرَمِة  وقوله 
قالوا:  بَلَّْغُت؟«  هْل  �أََل  َربَُّكْم،  تَْلَقْوَن  يوِم  �إىل  َهَذ�  بََلدُكم  ف  هذ�،  �َسْهِرُكْم  ِف 
ُمبَلَّغ �أوَعى من �َساِمٍع،  َفْليُبَلِِّغ �ل�ساهُد �لغائَب، فُربَّ  نعم، قال: »�للَُّهمَّ ��ْسَهد، 

ُكم رقاَب بع�ٍس»)1(. َفل تْرِجعو� بعدي ُكَفار�ً ي�ضُب بَع�سَ

ج-  دفعهم الغلوُّ اإىل القوِل والعتقاِد بنجا�سِة اأهِل ال�سنِة

املعروف  كتابِه  يف  اخلمينّي  املو�شوي  اهلل  روح  العظمى  اآيَتُهم  يقوُل   •
لعنهم  واخلوارُج  ب  النوا�شُ )واأما   :)118/1( الو�شيلة«  »حترير 

اهلُل تعاىل فهما جن�شاِن من غرِي توقٍف(.

• ويقوُل فقيهُهم وحمّدثهم يو�شُف البحرايّن يف كتابِه املعروف »احلدائُق 
ه:  النا�رصُة يف اأحكاِم الِعرتِة الطاهرِة« )323/12-324( ما ن�شُّ
-، واأنُه ل يجوُز اأخُذ  )اإنَّ اإطالَق امل�شلم على النا�شِب -اأي: ال�شنيِّ
ماِله من حيث الإ�شالم خالَف ما عليه الطائفُة املِحّقُة �شلفًا وخلفًا 

من احلكم بكفر النا�شِب وجنا�شته وجواِز اأخِذ مالِه بل َقْتلِه«.

»عقاب  كتابِه  يف  دوِق  بال�شَّ امللقُب  علٍي  بن  حممد  �شيَخُهم  وروى   •
الأعمال« )�ص252(: عن اأبي ب�شري اأبي عبداهلل q قال: )اإنَّ 
نوحًا q حمَل يف ال�شفينِة الكلَب واخلنزيَر ول يحمل فيها ولَد 

نا(. نا، والنا�شُب -وهو ال�شنّي- �رصٌّ من ولِد الزِّ الزِّ

د- دفعهم الغلوُّ اإىل لعِن موتى اأهِل ال�ُسّنِة عنَد ح�سوِر جنائزهم

• روى احلرُّ العامليُّ يف »و�شائل ال�شيعة« )771/2(:
)1( متفق عليه: اأخرجه البخاري )1739(، وم�شلم )1679(.
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. باُب كيفيِة ال�شالة على املخالِف اأي: ال�شنيِّ

جاحًدا  كاَن  )اإن  قال:   q اأحِدهما  عن  ُم�شلم  بن  حممد  عن 
- للحقِّ -اأي: الولية- فقل: اللهمَّ امالأ جوفُه ناراً وقرَبه  -اأي: ال�شنيُّ

ناراً، و�َشلِّْط عليه احلّيات والعقارب(.

• ويقول املريزا ح�شن احلائريُّ الأحقاقيُّ يف كتابِه »اأحكام ال�شيعة« 
)187/1(: )يجُب التكبرُي خم�شًا بينهنَّ اأربُع دعواٍت اإذا كانت ال�شالُة 
- اأو  -، واإْن كانت على املخالِف -اأي: ال�شنيِّ على املوؤمِن -اأي: ال�شيعيِّ

املنافق ُيقت�رص على اأربِع تكبرياٍت وبعَد الرابعِة ُيدعى عليه(.

ه - دفعهُم الغلوُّ اإىل جواِز اغتياب املخالفنَي )اأهل ال�سنة(

• يقوُل جمتهُدهم روُح اهلِل املو�شويُّ اخلمينيُّ يف كتابِه »املكا�شب املحرمة« 
)249/1(: )ثمَّ اإنَّ الظاهَر اخت�شا�ُص احُلرمِة بغيبِة املوؤمن -اأي: 
- اإل اأن تقت�شى  -، فيجوُز اغتياُب املخالف -اأي: ال�شنيِّ ال�شيعيِّ

الّتقّيُة وغرُيها لزوَم الكفِّ عنهم(.
• وقال اآيتهم اخلوئّي يف املق�شود باملوؤمن الذي حتُرُم غيبُتُه: )املراد ِمَن املوؤمِن 
هنا: َمْن اآمَن باهلِل وبر�شوِلِه وباملعاِد وبالأئمِة الثني ع�رَص؛ اأوُلهم عليُّ 
ابن اأبي طالٍب واآخرهم القائُم احلجُة، عّجل اهلل فرجه، وجعلنا من 

اأعواِنِه واأن�شارِه، ومن اأنكَر واحداً منهم جازت غيبُتُه لوجوِه:
جواُز  والزيارات  والأدعيِة  واياِت  الرِّ يف  ثبَت  اإنه  �لأوُل:  �لوجُه 
واإكثار  منهم،  الرباءة  ووجوب  ال�شنة-،  اأهل  -اأي:  املخالفنَي  لعِن 
ال�شبِّ عليهم، واتهامهم والوقيعِة فيهم -اأي: غيبتهم- لأنهم ِمْن اأهِل 
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البدِع والّريِب()1(.
ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تعاىل:  بقولِه  ال�شيعُة  ي�شمْع  األ  عجبًا 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ( ]احلجرات[.
َمْن �آمَن بل�ساِنِه ول يدخل �لإياُن قلبَه ل تَْغتَابُو�  وبقولِه l: »يا مع�ضَ 

�لُ�ْسِلمي«)2(.

و- دفعهم الغلّو اإىل ا�ستباحة قذِف اأهل ال�سنة و�سّبهم

نِة عامًة. • اأما بالن�شبة ِلقذفِهم لأهِل ال�شُّ

عن  »الرو�شة«  يف  والُكلينيُّ  الأنوار«،  »بحار  يف  املجل�شّي  رواه  ما   •
الإماِم الباقر اأنه قال: )واهلِل! اإّن النا�َص كّلهم -يق�شُد اأهل ال�شنِة- 

اأولُد بغايا ما خال �شيعتنا()3(.

.n َقْذفهم لأمِّ املوؤمنني عائ�شة وحف�شة •

ک  ک  )ک  وتعاىل:  �شبحانه  اهلِل  قوَل  اأنَّ  ال�شيعُة  زعَم 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
َ ال�شيعُة  بُه اهلُل لعائ�شَة وحف�شة، وَف�رصَّ ہ ھ ھ(   ]التحرمي[ مثٌل �رصَ

اخليانة يف قوله: )ں( بارتكاِب الفاح�شِة.
)1( كتاب »م�شباح الفقاهة« )11/2(.

)2( �ســحيح: اأخرجــه اأبــو داود )4880(، واأحمــد )420/4(، ]»�شحيــح اجلامــع« 
.])7984(

)3( »بحار الأنوار« )311/24(، »الرو�شة« رواية رقم )431(.
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• وقذفها p ال�شيعيُّ رجٌب الرب�شيُّ يف كتابه: »م�شارق اأنوار اليقني« 
خيانٍة،  من  ديناراً  اأربعني  َجَمعْت  عائ�شَة  )اإنَّ  قال:  )�ــص86( 

.) وفّرقتها على ُمبغ�شي عليٍّ

• قذفهم عمَر بن اخلطاب m: زعَم ال�شيعُة اأنَّ عمر كان م�شابًا بداٍء 
عاّلمة  الَقِذَر  الكالم  هذا  ذكَر  الرجاِل،  مباء  اإل  يهداأُ  ل  دبرِه  يف 
ال�شيعة نعمُة اهلل اجلزائريُّ يف كتابِه »الأنوار النعمانية« )63/1(.

و�رّصحوا اأي�شًا اأنَّ عمَر كان مّمن ُينكح يف دبره)1(.

• قذفهم عثمان m: قال ال�شيعيُّ زين الدين النباطيُّ يف كتابه »ال�رصاط 
)اأي  فقارَبها   ، لُتَحدَّ بامراأٍة  اأُتي  عثمان  اإنَّ   :)30/3( امل�شتقيم« 

جامعها( ثم اأمر برجمها.

وقال هذا ال�شيعيُّ اأي�شًا: )اإّن عثمان كان ممن ُيلَعُب به، واأنه كان 
خُمنثًا(.

نة وتكفريهم لهم: • واأما بالن�شبة ل�ّشبِّهم لأهِل ال�شُّ

النعمانية«  »الأنــوار  كتابِه:  يف  اجلزائري  اهلل  نعمُة  ال�شيعيُّ  قال 
)53/1(: )اإّن اأبا بكٍر كان ي�شّلي خلَف ر�شوِل اهلِل l وال�شنُم ُمعّلٌق 

يف عنقِه، ي�شجُد له(.

 :)129/3( امل�شتقيم«  »ال�رصاط  كتابه  يف  النباطيُّ  الدين  زيُن  وقال   •
)عمر بن اخلطاب كان كافًرا ُيبِطُن الكفَر وُيظهُر الإ�شالم(.

الر�شوَل  )اإّن  )�ص7(:  ال�شلف«  من  »ال�شبعُة  كتابِه  يف  النَجفيُّ  وقال   •

)1( انظر: »جملة املنرب الإ�شالمي« عدد 17 )�ص16(.
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ابُتلَي باأ�شحاٍب قد ارتدوا ِمن بعدِه عن الّديِن اإل القليل(.
• وقال عاملُهم ال�شيعي التُّو�شريكاينُّ يف كتابِه »لئايل الأخبار« )�ص92( 
ُيعلَّمهُم الدعاَء على ال�شحابِة: )اللهمَّ العْن عَمر ثمَّ اأبا بكر وعمر 
ثم عثمان وعمر ثم معاويَة وعمر ثم يزيد وعمر ثم ابن زياٍد وعمَر 
اللهم  ثم ع�شكرهم وعمر.  �شمراً وعمر،  ثم  �شعد وعمر  ابن  ثم 
العن عائ�شة وحف�شة وهنداً واأم احلكم والعن َمْن ر�شي باأفعالهم 

اإىل يوم القيامة(.
• األ َي�ْشمع ال�شيعُة بقوله تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
ڎ  ڌ  ڌ  )ڍ  تعاىل:  قوله  اإىل  ڤ(   ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ( ]الفتح[.
. o وهذا مدٌح وثناٌء ِمَن اهلِل عزَّ وجلَّ لل�شحابة

وبقوله تعاىل: )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ۆ ۆ ۈ ۈ( ]التوبة:40[.
وهذا ثناءٌ على اأبي بكٍر ال�شّديق m لأنه هو ال�شاحُب يف الغاِر.

• األ ي�شمع ال�شيعُة بقولِه l: »لَْو َكاَن بَْعِدي نَِبيٌّ لََكاَن ُعمُر«)1(.
و�لنَّا�ِس  و�لَلئكِة  �لِل  لَْعنَُة  َفَعَلْيِه  َحاِبي  �أ�سْ �َسبَّ  »َمْن   :l وبقوله 

�أْجَمِعي«)2(.
)1( ح�ســن: اأخرجــه الرتمــذي )3686(، اأحمــد )154/4(، ]»ال�شل�شلــة ال�شحيحة« 

.])327(
)2( ح�سن: اأخرجه الطرباين يف الكبري )12709(، ]»ال�شل�شلة ال�شحيحة« )2340([.
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وبقوله l: »�ُسباُب �ل�سلِم ُف�سوٌق وقتالُُه ُكفٌر«)1(.

وبقوله l: »عائ�سُة َزْوَجِتي ف �جَلنَِّة«)2(.

للح�شاِب!  اهلِل  يدي  بني  وَيقفوَن  �شيموتوَن  اأنهم  ال�شيعُة  اأن�شَي 
وهناَك ت�شهُد عليهم األ�شنُتهم وجواِرُحهم.

كما قال تعاىل: )ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ 

ۇ ۆ ۆ( ]النور[.
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  )ۆئ  تعاىل:  وقــال 
ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ڍ(   ]ف�شلت[.

)1( متفق عليه: اأخرجه البخاري )48(، وم�شلم )64(.
)2( �سحيح: اأخرجه ابن �شعد )66/8(، وابن اأبى �شيبة )32275(، ]»ال�شل�شلة ال�شحيحة« 

.])1142(
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�سابعاً: غلّو ال�سيعِة دفعهم اإىل ا�ستحالِل الكذِب با�سم التَِّقية

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  كتابه:  يف  وجلَّ  عزَّ  اهلل  يقوُل 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھ   ھ  ھ  ھ  ہ 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی( ]احلديد[.
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ  �شبحانه:  ويقول 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ 

ۆ( ]الأنفال[.
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  )ھ  �شبحانه:   ويقول 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 

ۉ ۉې ې ې ې ى ى( ]النحل[.
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�لتقيُّة: هي كذٌب وِخداٌع وتظاهٌر بغرِي الباطِن.

والتقيُة ِعنَد ال�شيعِة هي التظاُهُر بعك�ِص احلقيقِة، وهي ُتبيُح لل�شيعيِّ 
ِخداع غريِه، فبناًء على هذه التقيِة ينكُر ال�شيعيُّ ظاهراً ما يعتقُده باطنًا، 
وتبيُح له اأن يتظاهَر باعتقاِد ما ُينكره باطنًا، ولذلك تد ال�شيعة ينكروَن 
نة، ِمثَل القوِل بتحريِف القراآِن، و�شبِّ  كثرياً من معتقداتهم اأماَم اأهِل ال�شُّ

ال�شحابِة، وتكفرِي وقذِف امل�شلمنَي وغري ذلك مما �شبَق ذكره.

احل�شني  بن  علي  بن  حممٌد  حُمّدثيهم  ورئي�ُص  ُدوقهم  �شَ هو  فها   •
بن بابويه الُقمّي يقوُل يف ر�شالتِه املعروفة »العتقادات«: )واعتقادنا يف 

التقيِة اأنها واجبٌة، َمْن تركها كان مبنزلِة َمْن ترَك ال�شالَة ...(.

وقال: )التقيُة واجبٌة ل يجوُز رفعها اإىل اأن يخرَج القائُم -الذي 
دخَل ال�رصداَب- فمن تركها قبَل خروجِه فقد خرَج عن ديِن اهلِل تعاىل، 

وعن ديِن الإماميِة، وخالف اهلَل ور�شوَلُه والأئمَة(.

: ) ڇ ڍ ڍ  و�ُشِئَل ال�شادُق q عن قوِل اهلِل عزَّ وجلَّ
ڌ ڌ( ]احلجرات:13[ قال: اأعلُمكم بالتقية)1(.

• �لتقيُة عنَد �ل�سيعِة هي �لدين

 q ُروي يف الأ�شوِل من الكايف )217/2( عن اأبي عبداهلل •
اأنه قال: )ت�شعُة اأع�شاِر الديِن يف التقيِة، ول ديَن ملن ل تقية له(.

• ويقوُل �شيُخهم حممد ر�شا يف كتابِه »عقائُد الإمامية« /ف�شٌل: 
عقيدتنا يف التقية.

)1( ر�شالة »العتقادات« )�ص104(.
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ُرِوَي عن �شادِق اآل البيت q: »التقيُة ديني ودين اآبائي، وَمْن 
ل تقيَة له ل ديَن له«.

• ترُك �لتقية عند �ل�سيعة ذنٌب ل يغفرُه �لل �أبد�ً.

• روى احُلرُّ العامليُّ يف »و�شائل ال�شيعة« )474/11( عن عليِّ بن 
- كّل ذنٍب ويطهُرُه منُه يف  احل�شني قال: »يغفُر اهلل للموؤمن -اأي: لل�شيعيِّ

الدنيا والآخرة، ما خال ذنبني: ترُك التقية، وت�شييُع حقوق الإخوان«.

• ودفعْت هذِه العقيدُة الباطلُة الفا�شدُة ال�شيعة اإىل اأن َكذبوا على 
لُه  تقيَة  اأنه قال: »مثُل موؤمٍن ل  اإليه حديثًا كذبًا  l فن�شبوا  اهلِل  ر�شوِل 

كمثِل ج�شٍد ل راأ�َص له«)1(.

اأنه قال:  َكذًبا  له  فن�شبوا   m اأبي طالٍب  وكَذبوا على علّي بن 
»التقيُة ِمْن اأف�شل اأعماِل املوؤمِن، ي�شوُن بها نف�شه واإخواَنه من الفاجريَن« 

ّنة-)2(. -يعني اأهل ال�شُ

التقدي�ِص  �شبغَة  واأعَطْوه  الكذِب،  على  دينهم  اأقاموا  فال�شيعُة   •
بها  واأرادوا  «التقية»  لفظَة  له  وا�شتعملوا  ا�شمِه،  بغرِي  و�شّموه  والتعظيِم، 
فقالوا: خالِطوهم  يكتمون  ما  واإعالنًا �شّد  ُيبطنون،  ما  بخالِف  اإظهاراً 
نة بالرَبَّانية )اأي: ظاهراً(، وخالفوهم باجُلّوانية )اأي: باطنًا(،  -اأي: اأهل ال�شُ

نِة-)3(. اإذا كانت الإمرُة �شبيانيًة -اأي: اإذا كانت الإمرُة لأهِل ال�شُ

)1( تف�شري »الع�شكري« )�ص162(.
)2( امل�شدر ال�شابق.

)3( »الكايف يف الأ�شول« )�ص220(.
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ما �سبب هذا الغلوِّ يف اأمر التقية عند ال�سيعة؟

�أوًل: اأنَّ ال�شيعة تعتقُد اأنَّ اإمامَة اخللفاء الثالثة )اأبي بكٍر، وعمَر، وعثماَن 
o( باطلٌة، واأنهم ومن بايعهم يف ِعداد الكفار.

نِة ُتخرُب: وكتُب ال�شيعِة وكتُب ال�شُّ
معهم،  الثالثة و�شلى خلفهم، وجاهَد  اخللفاء  بايَع   m عليًا  اأنَّ   -1
َج عمر ابنته اأم كلثوٍم، ولـّما ويل اخلالفَة �شاَر على نهجهم،  وزوَّ

.n ول يغري �شيئًا مما فعله اأبو بكٍر وعمر
2- اأنَّ عليًا m َثَبَت عنه بالتواتر اأنه قال: خرُي هذه الأمة بعد نبيها اأبو 

.)1(n بكٍر ثم عمر
حدَّ  جلدُته  اإل  ال�شيخني  على  اأحــٌد  لني  ُيَف�شِّ ل   :m وقال 

املفرتي)2(.

اأن  ِمْن  اإيلَّ  اأحــبَّ  اأحــداً  خّلفت  ما  عمر:  حّق  يف   m وقال 
مع  اهلل  يجعلَك  اأن  لأظن  اإن كنت  اهلل!  وامي  منك،  عمله  مِبثِل  اهلَل  األقى 
�شاحبيَك، وذلك اأين كنُت اأ�شمُع كثرياً ر�شول اهلل l يقول: »َذَهْبُت �أنَا 
و�أبُو بَْكٍر وُعَمُر، وِجْئُت �أَنَا و�أبُو بكٍر وعمُر ...« واإن كنت لأظنُّ اأن يجعلَك 

)1( �سحيح: اأخرجه اأحمد هو وابنه عبد اهلل يف »امل�شند« )127/1، 114، 110، 106(، 
وابن ماجه )106(، وابن اأبي عا�شم )1205، 1203، 12022، 1201(، حتى 
قــال �شيخ الإ�شالم ابن تيمية يف »جمموع الفتاوى« )405/3-406( باأنه متواتر عن 
علــي، وقال اأي�شًا »جمموع الفتاوى« )407/4( باأنــه جاء عن علي من ثمانني وجهًا 

اأو اأكث.
)2( �ســحيح: اأخرجه ابن اأبــي عا�شم )1219(، وعبد اهلل بن اأحمــد يف ال�شنة )1312، 
1199(ولــه طــرق وروايات كثرية �شاقها يف )كنز العمــال( )36157، 36145، 
36143، 36103، 36102( وعزاه لأبن اأبي عا�شم، وابن �شاهني، والاللكائي، 

وابن ع�شاكر، واخلطيب يف )تلخي�ص املت�شابه( وغريهم.
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اهلل معهما)1(.
3- اأن اأبناَء اأمرِي املوؤمننَي علّي بن اأبي طالٍب m ُيثنوَن على ال�شحابِة 

عامًة وعلى اأبي بكٍر وعمَر خا�شًة.

• قيل للح�شِن بن علّي n: اإنَّ النا�َص يقولون: اإنك تريُد اخلالفَة، 
قال: )كانت جماجُم العرب يف يدي، يحاربوَن َمْن حاربُت، وي�شاملوَن 

.)2()l َمْن �شاملُت، فرتكُتها ابتغاَء وجه اهلل، وحقن دماء اأمِة حممٍد
كيف ل؟

ِلَح ِبِه بَْيَ  والنبيُّ l يقوُل عنه: »�إِنَّ �بْنَي َهَذ� �َسيٌّد، وَع�َسى �للُ �أَْن يُ�سْ
ِفئَتَْيِ ِمَن �لُ�ْسِلِمَي«)3(.

• وعن علّي بن احل�شني بن علي بن اأبي طالب رحَمُه اهلل اأنه جاءُه 
نفٌر ِمْن �شيعِة اأهِل العراق فقالوا يف اأبي بكٍر وعمَر وعثماَن o فلما 

)ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  اأنتم  فرغوا قال لهم: )األ تخربوين! 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ې(   ]احل�رص[(.
قالوا: ل، قال: )فاأنتم )ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
جب حب(   ]احل�رص[ قالوا: ل، قال: اأ�شهُد اأنكم ل�شتم ِمَن الذين 

)1( �سحيح: اأخرجه البخاري )3685(.
)2( �ســحيح: اأخرجــه احلاكم )4975(، والدولبي يف »الذريــة الطاهرة« )106(، واأبو 
نعيــم يف احلليــة )37/2(، وابن ع�شاكــر )280/13( و�شححــه احلاكم والذهبي، 

]»�شل�شلة الآثار ال�شحيحة« )356([.
)3( �سحيح: اأخرجه البخاري )2704(.
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پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  فيهم:  وجلَّ  عزَّ  اهلُل  قاَل 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( ]احل�رص[.

اخرجوا فعَل اهلُل ِبكم!! -اأي: دعا عليهم-()1(.

اإماَم  بكر  اأبو  )كان  قال:  اأنه  اهلل-  -رحمه  علّي  بن  زيد  وعن   •
ِمْن  الرباءُة  )ک ک ک (، ثم قال:  ال�شاكريَن، ثم تال: 
ْم، واإن �شئَت فتاأّخْر)3(. اأبي بكر هي الرباءُة ِمن عليٍّ m)2( فاإْن �شئَت فتقدَّ

الثناِء على  البيِت الطيبنَي الطاهرين يف  اأهِل  اأئمِة  اأقواُل  فهذه هي 
ال�شحابة عامًة وعلى اأبي بكٍر وعمَر خا�شًة.

اأقاموا  ال�شيعَة  اأنَّ  ِه، ويبنُي  اأ�شا�شِ ال�شيعِة مْن  ُيبطُل َمذهَب  • وهذا 
النا�ِص  مذهبهم على الكذِب على اهلِل وعلى ر�شولِه وعلى الأئمِة وعلى 

اأجمعني.

فقالوا  بهم  املحيط  التناق�ص  هذا  من  اخلــروَج  ال�شيعُة  فحاوَل 
بالتقية)4(.

اإىل  فذهبوا  تاريخهم،  اأحداث  لتف�شري  التقية  مبداأَ  وا�شتخدموا 
�شكوِت علي m عن اأبي بكٍر وعمَر كان تقيًة، وتنازِل احل�شن بن علّي 
عن اخلالفِة ملعاويَة كان تقيًة ... وهكذا ميكُن تف�شرُي كلِّ الأحداِث التي 
)1( اأخرجــه اأبو نعيم يف »احللية« )137/3(، واملقد�شي يف »النهي عن �شب الأ�شحاب« 

.)13(
)2( اأخرجــه الدارقطنــي يف »ف�شائل الأ�شحــاب« )48(، واملقد�شي يف »النهي عن �شب 

الأ�شحاب« )13(.
)3( »النهي عن �شب الأ�شحاب« للمقد�شي )75(.

)4( اأ�شول ال�شيعة الإمامية )984/2(.
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تناق�ُص عقيدتهم بالتقية)1(.

اأنهم قالوا بع�شمِة الأئمِة،  التقية:  ال�شيعِة يف مبداأ  اأ�شباِب غلّو  ثانياً: ومن 
واأنهم ل َي�ْشهوَن ول يخطئوَن ول ين�شوَن، وهذه الدعوى خالف 
والروايات  مع�شومنَي،  وغرُي  ب�رصٌ  فهم  حالهم،  ِمْن  معلوٌم  هو  ما 
ال�شيعية نف�شها املن�شوبة لالأئمة خمتلفٌة متناق�شٌة، حتى ل يوجد خرٌب 
.)2( منها اإل وباإزائِه ما يناق�شه، كما اعرتف بذلك �شيخهم الطو�شيُّ

هذا  لتربيِر  بالتقية  فقالوا  اأ�شِلِه،  من  الع�شمِة  مبداأ  ينق�ُص  وهذا 
التناق�ِص والختالِف، والت�شرِت على كذبهم على الأئمِة.

ابنَي على  ثالثاً: وِمْن اأ�شباِب غلّو ال�شيعة يف مبداأ التقية: ت�شهيُل مهمة الكذَّ
بحيث  البيت؛  اأهل  مذهِب  حقيقِة  على  التعتيم  وحماولُة  الأئمِة، 
الأئمة  عن  التقية(  مبداأ  )وا�شعو  ينقله  ما  اأنَّ  الأتباَع  يوهموَن 
ويفعلونه  يقولونه  وما  عنهم،  وذاَع  ا�شتهَر  ما  واأنَّ  مذهبهم،  هو 
نِة- ل ميثُل مذهبهم، واإنا يفعلونه  ال�شُ اأهل  اأماَم امل�شلمنَي -اأي: 
تقيًة، في�شهل عليهم بهذه احليلة ردُّ اأقوال الأئمة، والد�صُّ عليهم، 

. وتكذيُب ما ُيروى عنهم من حقٍّ

ومن �لأمثلة على ذلك:

• فهذا الإماُم زيد بن عليٍّ -وهو من اأهِل البيِت- يروي عن علّي 
َل رجليِه يف الو�شوِء  m كما تنقله كتب الثني ع�رصية نف�شها، اأنه َغ�شَ
-وال�شيعُة ل يقولوَن بغ�شِل الرجلني يف الو�شوِء-، ولكّن َمْن يلقبونه بـ 

)1( »درا�شات عن الفرق وتاريخ امل�شلمني« )�ص217(.
)2( »اأ�شول ال�شيعة الإمامية« )985/2(.
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لرّده  بها  يحتجُّ  يجد حجًة  احلديث، ول  بهذا  ياأخذ  ل  الطائفِة(  )�شيِخ 
�شوى التقية.

فهو يورُد احلديَث يف »ال�شتب�شار« عن زيد بن علّي عن جده علي بن 
اأبي طالب قال: جل�شُت اأتو�شاأ، فاأقبَل ر�شوُل اهلل l حني ابتداأُت الو�شوَء 
! خلِّْل بني الأ�شاِبع( )1(. -اإىل اأن قال-: وغ�شلُت قَدَميَّ فقال يل: )يا عليُّ

واأنَّ  و�شوئه،  يف  رجليه  يغ�شل  كان   m علّيًا  اأنَّ  ترى  فاأنت 
َد عليه باأن ُيخلِّل اأ�شابعه، وال�شيعُة تخالُف �شنَة ر�شوِل  ر�شوَل اهلِل l اأكَّ
الروايات،  ملثِل هذه  تلتفت  ذلَك، ول  m يف  عليٍّ  l وهدى  اهلِل 
واإن جاءت يف كتبها برواياِت اأئمِة اأهِل البيِت، ول يكّلف �شيوُخ ال�شيعِة 
احلجُة  هذه  فلديهم  ودرا�شتها،  الرواياِت  هذه  اأمِر  يف  بالتفكِر  اأنف�شهم 

اجلاهزُة )التقية()2(.

نِة-  ال�شُ اأهَل  ة -يعني  للعامَّ : هذا خرٌب موافٌق  الطو�شيُّ قاَل  ولهذا 
وقد ورَد مورَد التقية؛ لأنَّ املعلوم الذي ل يتخالُج منه ال�شك من مذهِب 
اأئمتنا عليهم ال�شالم القوُل بامل�شِح على الرجلني، ثم قال: اإنَّ رواَة هذا 
نة-، وما يخت�شوَن بِه ل ُيعمُل به)3(. اخلرب كّلهم عامًة -اأي: من اأهل ال�شُ

• وف �لنكاح: جاءت عندهم رواياٌت يف حترمِي املتعِة؛ ففي كتبهم 
عن زيِد بن علٍي عن اآبائه عن علّي q قال: )َحّرم ر�شوُل اهلِل l يوَم 

خيرَب حلوَم احُلمر الأهلية، ونكاَح املتعة( )4(.
)1( »ال�شتب�شار« )65/1، 66(.

)2( »اأ�شول ال�شيعة الإمامية« )987/2(.
)3( »ال�شتب�شار« )65/1، 66(.

)4( »تهذيب الأحكام« للطو�شي )184/2(.
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: حمله الراوي وغريه على التقية، لأنَّ  قال �شيخهم احلرُّ العامليُّ
اإباحَة املتعِة من �رصورياِت مذهب ال�شيعة)1(.

اأنَّ  اعتقاُدهم  اأئمتهم:  على  ال�شيعة  كذب  على  الأمثلِة  وِمَن   •
امل�شجَد الأق�شى الذي ُذِكَر يف القراآِن لي�ص هو الذي يف فل�شطني، واإنا 

هو يف ال�شماِء الرابعِة.

مرت�شى  جعفر  وهو  املعا�رصيَن،  ال�شيعِة  علماِء  ِكبار  اأحُد  واألَّف 
العامليُّ ال�شيعيُّ كتابًا بعنوان: »�شريُة الر�شول الأعظم« حاز به على جائزِة 

اأف�شِل كتاٍب يف اإيران؛ مّما ا�شتدعى تكرمي الرئي�ص الإيرايّن له �شخ�شيًا.

• ومن الروايات التي ا�شتدلَّ بها املوؤلُف ال�شيعيُّ يف كتابِه على اأنَّ 
امل�شجَد الأق�شى هو م�شجٌد يف ال�شماِء:

1- ما جاَء يف كتاِب »بحار الأنوار« للمجل�شي: عن اأبي عبد اهلل 
q قال: �شاألُتُه عن امل�شاجِد التي لها الف�شُل؛ فقال: »امل�شجد احلراُم 
فقال:  فداك؟  ُجعلُت  الأق�شى  وامل�شجُد  قلت:   ،l الر�شول  وم�شجُد 
ذلَك يف ال�شماِء؛ اإليِه اأُ�رصَي بر�شوِل اهلِل l، فقلُت: اإنَّ النا�َص يقولوَن اإنه 

بيت املقد�ص؟ فقال: م�شجُد الكوفِة اأف�شُل منه«)2(!!

بيَت  »اأنه حنَي دخَل عمر  كتابِه:  ال�شيعيُّ يف  املوؤلُف  2- وزعَم 
اأق�شى«)3(.  ي�شمى  اأن  عن  ف�شاًل  اأ�شاًل،  م�شجٌد  هناك  يكن  ل  املقد�ص 
: »امل�شجد الأق�شى الذي ح�شل الإ�رصاُء اإليِه، والذي بارَك  وزعَم اأي�شًا اأنَّ

)1( »و�شائل ال�شيعة« )441/7(.
)2( »بحار الأنوار« )90/22(.

)3( »ال�شحيح من �شرية الر�شول الأعظم« )137/3(.
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اهلُل حوله هو يف ال�شماء«)1(.

وتفا�شرُي ال�شيعة يقوُل اأ�شحابها: اإنَّ امل�شجَد الأق�شى الذي جاَء يف 
�شورِة »الإ�رصاء« هو يف ال�شماِء ولي�ص ببيِت املقد�ِص.

اهلِل  قوِل  تف�شرِي  يف  الكا�شاين،  للفي�ِص  »ال�شايف«  تف�شرِي  يف  جاَء 
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تــعــاىل: 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ال�شماِء  هو يف  الذي  الأق�شى  امل�شجد  ملكوِت  اإىل  اأي  ]الإ�رصاء[:  ٹ( 

كما يظهُر يف الأخباِر)2(.

واأتبَع ذلَك القوَل بهذِه الروايِة: »روى القميُّ عن الباقِر q اأنه 
كان جال�شًا يف امل�شجِد احلراِم، فنظَر اإىل ال�شماِء مرًة واإىل الكعبِة مرًة ثم 

قال: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
اجلعفّي  اإ�شماعيل  اإىل  التفَت  ثم  مراٍت،  ثالَث  ذلَك  ر  وكرَّ ڀ(، 
؟ قال: يقولون:  فقال: اأّي �شيٍء يقوُل اأهل العراق يف هذه الآيِة يا عراقيُّ
اأُ�رصَي به ِمَن امل�شجِد احلراِم اإىل بيِت املقد�ِص؛ فقال: لي�َص كما يقولون، 
ولكنه اأُ�رصي به ِمْن هذِه اإىل هذِه، واأ�شار بيدِه اإىل ال�شماِء، وقال: ما بينهما 

حَرٌم«)3(.

• م�شجد الكوفِة عنَد ال�شيعِة اأف�شُل ِمْن امل�شاجِد الثالثِة.

قال:  الزيارات« )�ص137(:  �شيخُهم يف كتاِب »كامل  • روى 

)1( »ال�شحيح من �شرية الر�شول الأعظم« )106/3(.
.)166/3( )2(

)3( املرجع ال�شابق.
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دُّ الرحال اإل اإىل ثالثِة م�شاجد: امل�شجد احلرام، وم�شجد ر�شول  »ل ُت�شَ
اهلل، وم�شجد الكوفة».

• وروى الكليني يف كتابِه »الكايف« باإ�شنادِه عن خالد القالن�شيِّ 
م�شجِد  يف  »�شالٌة  يقول:   q ال�شادق  عبداهلل  اأبا  �شمعُت  قال:  اأنه 

الكوفِة باألِف �شالٍة«)1(.

وِمَن الَعَجب اأن ت�شمَع عن ال�شيعة اأنهم يطالبوَن وينادون بتحريِر 
امل�شجد الأق�شى من اأيدي اليهود، فاإذا قاَل �شيعيٌّ لهم: ما هذا التناق�ص! 
امل�شجِد  بتحريِر  وتنادوَن  ال�شماِء،  الأق�شى هو يف  امل�شجَد  اإنَّ  تقولوَن: 
الأق�شى الذي يف فل�شطني؟ فيقوُل علماوؤهم وقادتهم: نفعُل ذلَك تقيًة 
ديانًة  الكذِب وجعلوُه  دينهم على  اأقاموا  فال�شيعُة   . العامِّ الراأِي  لك�شِب 

با�شِم التقية.

�ل�سجد �لأق�سى عند �ل�سيعة:

مكان  حوَل  ت�شاوؤٌل  الإنرتنت  على  ال�شيعِة  منتدياِت  اأحِد  يف   •
امل�شجد الأق�شى يحمُل عنوان: �ل�سجد �لأق�سى �أين؟!

وتَّ عر�ص ال�شوؤاِل التايل: هل بيُت املقد�ِص املوجوُد يف فل�شطني هو 
َث عنه القراآن الكرمي يف قوله تعاىل: )ٱ  امل�شجد الأق�شى الذي حتدَّ
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
وكانت  ٹ(؟!  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

الأجوبُة وامل�شاركات ِمَن ال�شيعة يف كلِّ مكاٍن على النحو التايل:

)1( »الو�شائل« )547/3(.
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• كتب اأحُدهم: )املالحُظ باأنَّ امل�شجد الأق�شى املوجود بفل�شطني 
.. وكثرٌي  ال�شماِء  الذي يف  بل هو  البيت،  اأهل  له يف رواياِت  اأ�شا�َص  ل 
عليه  اهلل  �شلوات  املوؤمننَي  اأمري  مل�شجد  بالأ�شِل  هي  التي  الف�شائل  ِمَن 
امل�شجد  الكوفة- حّرفوها وبّدلوها واأعطْوها لأق�شاهم -اأي  -م�شجد 

نة. الأق�شى- ِقبلة اليهود اأجدادهم(!! يق�شُد بذلَك اأهَل ال�شُ

بفل�شطني  الكائن  املقد�ِص  بيُت  كان  )اإذا  اآخر:  م�شارٌك  ويقوُل   •
على هذِه الدرجِة ِمَن الأهميِة، فلماذا ل جنُد لُه اأيَّ مديٍح ِعنَد اأهِل البيِت 
عليهم ال�شالم، بل جنُد العك�َص؛ اأنهم �شلواُت اهلِل عليهم حتدثوا عن اأن 

م�شجد الكوفة اأهمُّ واأف�شُل منه بكثرٍي(.

• ويقول م�شارٌك ثالث: )الظاهُر واهلل اأعلم باأنَّ امل�شجَد الأق�شى 
لي�ص هو املوجوُد يف فل�شطني، ولو كاَن له تلك الأهمية اأخربنا اأهُل البيِت 
حتمًا عنه، واأمرونا بزيارتِه كما فعلوا مع باقي الأماكِن املقد�شِة، وعلى 

بهاِت(!! العاقِل اأن ُيدقَق يف تلَك امل�شائِل لكي ل يقَع يف ال�شُ

احلرِة  كتابتهم  يف  الأق�شى  امل�شجِد  مكانَة  ال�شيعُة  يعتقُد  هكذا 
وم�شاركاتهم وتعليقاتهم ومناق�شاتهم)1(.

• �ل�سجد �لأق�سى عند �ليهود!!
تنوعت اأ�شاليُب اليهوِد يف نق�ص مكانِة امل�شجد الأق�شى والعمِل 
على الت�شكيِك يف قدا�شتِه عنَد امل�شلمنَي، فال تكاُد تُد بحثًا اأو كتابًا اأو 
مدينة  قد�شيَة  اأنَّ  ويوؤكُد  اإل  احلاقدين  اليهود  للباحثنَي  اإ�شداراً  اأو  حتقيقًا 
القد�ص ي�شوُبها الكثرُي من ال�شكوك بطرٍق متلويٍة ون�شو�ٍص ل حتتمُل كلَّ 

)1( انظر: كتاب »ال�شيعة وامل�شجد الأق�شى« )�ص35-33(.
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ذلَك؛ بهدف التزييف والت�شويه، وتوهنِي حقائِق الإ�شالِم ومقد�شاتِه يف 
نفو�ِص امل�شلمني.

ت  ومن اأبزِر تلك اجلهود حماولتهم تاأويل الآياِت القراآنيِة التي ن�شّ
 l حممد  النبيِّ  اأحاديِث  يف  والت�شكيك  الأق�شى،  امل�شجِد  ف�شِل  على 
التي اأجمَع علماء اأهل ال�شنة على �شحتها، وزعموا اأنَّ امل�شجَد الأق�شى 
هو م�شجٌد يف ال�شماِء!! ولي�ص م�شجَد القد�ص املعروف عنَد امل�شلمنَي!! 
، اأي القد�ُص العليا!! فوجدوا  واأنَّ كلمَة الأق�شى تفيُد اأنه م�شلى �شماويٌّ
�شالَتهم يف رواياٍت واأقواٍل واأخباٍر ذكرها ال�شيعُة يف كتبهم؛ تن�صُّ على 
اأنَّ امل�شجد الأق�شى م�شجٌد يف ال�شماِء ت�شابه ا�شمه مع م�شجِد القد�ِص!! 

واإليَك بع�شًا من كتاباتهم التي تن�صُّ على اأنه م�شجٌد يف ال�شماِء:

َفِهَم  رمبا   l حممداً  الر�شوَل  )اإنَّ  يقول:  يهوديٌّ  كاتٌب  فهذا   •
منُذ البدايِة اأنَّ امل�شجَد املذكور يف الآيِة الكرميِة اإنا هو مكانُه يف ال�شماِء، 

ولي�ص امل�شجد الذي ُبني فيما بعد يف مدينة القد�ص()1(.

• ويقول باحٌث يهوديٌّ اآخر: )اإنَّ علماَء امل�شلمنَي ل يتفقوا جميعًا 
على اأن امل�شجَد الأق�شى هو م�شجد القد�ص، اإذ راأى بع�شهم اأنه م�شجٌد 
يف ال�شماِء يقُع مبا�رصًة فوق القد�ِص اأو مكة( )2(!! وحاوَل الباحُث بذلَك 

التمييز بني القد�ص ال�شماويِّ والقد�ص ال�شفلّي!!

• ويقوُل باحٌث يهوديٌّ اآخر: )اإن امل�شجَد املذكور يف اآيِة الإ�رصاِء 
!! ول ُيق�شد منه ذلَك  قد ُفهم منُذ البدايِة اأنه م�شجٌد بعيٌد َق�شيٌّ �شماويٌّ

)1( انظر: كتاب »ف�شائل بيت املقد�ص« )�ص47(.
)2( »ف�شائل بيت املقد�ص« )�ص41(.
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امل�شجد الذي ل يقم يف القد�ص اإل زمن الأمويني(!!

• ويقول كاتٌب يهوديٌّ اآخر: )واحلقُّ اأنَّ هناك تف�شرياٌت اإ�شالميٌة 
لعبارِة امل�شجد الأق�شى تعله يف مناطق اأخرى من جملتها بقرب املدينِة 

املنورِة(!!

يف  امل�شلمنَي  بنَي  جدًل  هناَك  )اإنَّ  اآخر:  يهودي  كاتٌب  وقال   •
اأف�شليِة امل�شجد الأق�شى( ... وا�شتعاَن بعدٍد من الأحاديِث التي اأوردها 
ب رواة تلك الأحاديث  للت�شكيك يف مكانِة القد�ِص عند امل�شلمني، ُن�شِ

اإىل ال�شيعِة)1(.

فامل�شجُد الأق�شى عنَد اليهوِد لي�ص هو امل�شجد الأق�شى يف فل�شطني، 
واإّنا هو م�شجٌد يف ال�شماِء، فت�شابه قوُل ال�شيعِة مع قول اليهوِد.

�َشلفًا وَخلفًا  ال�شنِة وامل�شلمنَي عامًة؛  اأهِل  عنَد  الأق�شى  وامل�شجُد 
هو امل�شجُد الذي يف بيِت املقد�ِص يف فل�شطني، والدليُل على ذلك ِمَن 

الكتاِب وال�شنِة والإجماِع.

)1( »ف�شائل بيت املقد�ص« )�ص40(
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امل�سجد الأق�سى عند اأهل ال�سنة
نة منزلٌة عظيمة، دلَّت عليها الأدّلة  للم�شجد الأق�شى عند اأهل ال�شُ

نة ومنها: من الكتاب وال�شُ

َع يف الأر�ض اأولً: امل�سجد الأق�سى هو ثاين م�سجٍد ُو�سِ

ع يف  عن اأبي ذٍر m قال: قلُت: يا ر�شول اهلل! اأيُّ م�شجٍد ُو�شِ
ى«  الأر�ِص اأّوُل؟ قال: »�لَ�ْسِجُد �حَلَر�ُم« قلُت: ثم اأي؟ قال: »�لَ�ْسِجُد �لأَْق�سَ

قلُت: كم بينهما؟ قال: »�أَْربَُعوَن �َسنًَة«)1(.
ُبني يف  الأق�شى  امل�شجد  اأنَّ  يخربنا   l النبيُّ  ال�شيعة!  مع�رص  فيا 

الأر�ِص، واأنتم تقولوَن هو يف ال�شماء!!

ثانياً: امل�سجد الأق�سى رفع بناَءُه وجدده �سليماُن بن داود عليهما ال�سالم

�أنَّ   l �لِل  ر�سوِل  »عن   :n العا�ص  بن  عمرو  بن  عبداهلل  عن 
�سليماَن بن د�ود عليهما �ل�سلم لا بنى بيت �لقد�س -اأي: امل�شجد الأق�شى- 
خلًل  وجلَّ  عزَّ  �لل  �ساأل  �لقد�س(،  بيِت  م�سجِد  بناِء  من  فرَغ  لا  رو�ية:  )وف 

ثلثة... « احلديث)2(.
ويا مع�رَص ال�شيعة! فكروا قبل اأن تندموا، فها هو امل�شجد الأق�شى 
ُبني يف الأر�ص بعد امل�شجد احلرام، والذي بناُه هو �شليمان q، واأنتم 
تقولون اإنه ملا َفَتَح عمُر بيت املقد�ِص ل يكن هناَك م�شجٌد اأ�شاًل، وُقلتم 

اإن الذي بنى امل�شجَد يف بيت املقد�ص هم الأمويون!
)1( متفق عليه: اأخرجه البخاري )3366(، وم�شلم )520(.

)2( �ســحيح: اأخرجــه الن�شائــي )693(، واأحمــد )176/2(، وابــن ماجــه )1408(، 
]»�شحيح ابن ماجه« )1408([.
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ثالثاً: امل�سجد الأق�سى: م�سجٌد بارَك الله فيه ويف الأر�ض التي حوله

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  ــعــاىل:  ت ــال  ق
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ى  ى  ې  ې  )ې  تعاىل:  وقال  ]الإ�ــرصاء[،  ٹ(  ٹ 
ائ ائ ەئ ەئ( ]الأنبياء[، وقال تعاىل: )ې ې ې 
ۈئ(  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  )ڌ  تعاىل:  وقال  ]الأنبياء[، 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ( ]�شباأ[.
فيها  بارك اهلل  التي  اأنَّ الأر�َص  �َشلفًا وَخلفًا على  الأمُة  واأجمعت 

هي امل�شجُد الأق�شى وما حوله ِمْن اأر�ِص ال�شام.

ويا مع�رص ال�شيعة! كيف تقولون: اإنَّ امل�شجَد الأق�شى الذي بارَك 
يقول:  عزَّ وجلَّ  اهلل  بركة؟  كّلها  ال�شماُء  األي�شت  ال�شماء؟  اهلُل حوله يف 

الأر�ص التي باركنا فيها، واأنتم تقولون ال�شماء؟!

رابعاً: امل�سجد الأق�سى: اإليه كان م�سرى ر�سوِل اللِه l من اأوِل م�سجٍد 
 l و�سَع يف الأر�ض اإىل ثاين م�سجٍد و�سَع فيها، ومنه ُعِرج بر�سوِل اللِه

اإىل ال�سماء

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  تــعــاىل:  ــال  ق
پ پ ڀ ڀ(.

• وعن اأن�ص بن مالك m اأن ر�شول اهلل l قال: »�أُِتْيُت ِبالُبَ�ِق -وهو 
دابة اأبي�ص طويل، فوق احلمار ودون البغل، ي�شُع حاِفَرُه عند ُمنتهى 
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َطْرِفِه- قال: َفَرِكْبتُُه َحتَّى �أَتَْيُت بَْيَت �لَْقِد�ِس قال: -َفَربَْطتُُه باحَلَلَقِة �لتّي 
ّليُت ِفيِه َرْكَعتَِي ثُّم َخَرْجُت  يَْرِبُط بِه �لأنْبيَاُء- قال: ثُمَّ َدَخْلُت �ل�ْسِجَد ف�سَ
َفجاَءِن ِجبيُل -عليه �ل�سلم- باإِنَاٍء من خمٍر و�إنَاٍء من لََبٍ فاْخَتُْت �للََّبَ 

فقاَل ِجبيُل عليه �ل�سلم: �ْخَتَت �لِفْطَرة ثُّم َعَرَج ِبنَا �إىل �ل�ّسَماِء«)1(.

تندموا يف وقٍت ل  اأن  قبَل  ال�شيعة! فكروا مرًة واحدة  فيا مع�رص 
ينفُع فيه الندُم، فها هو ر�شول اهلل l يخربنا اأنَّ امل�شجد الأق�شى ببيِت 

املقد�ص، ودخلُه و�شّلى فيه ركعتني، واأنتم تقولوَن: اإنه يف ال�شماِء!

رحلِة  من  رجوعِه  بعد  مكَة  يف  النا�َص  ُيخرُب   l اهلل  ر�شول  هو  وها   •
ببيِت  الذي  الأق�شى  امل�شجد  لهم  وي�شُف  واملعراِج،  ــرصاِء  الإ�

املقد�ِص وُي�شدقه الذي راآُه منهم:

َي  ا َكاَن لَْيَلَة �أُ�ْضِ يقول ابن عبا�ص n: قال ر�شول اهلل l: »لَـمَّ
بيَّ ..«، قاَل: َفَقَعَد  بَْحُت ِبَّكة، َفِظْعُت ِباأَْمِري َوَعَرْفُت �أّن �لنّا�َس ُمَكذِّ ِبي، َو�أَ�سْ
ُمْعَتِزًل َحِزيًنا، َفَمرَّ ِبِه َعُدّو اهلِل اأبو َجْهٍل، َفَجاَء َحتَّى َجَل�َص اإَِلْيِه، فقاَل له 
ما  قال:  l: »نََعْم«  اهلل  ر�شول  فقال  �شيٍء؟  مْن  َكاَن  َهْل  كاملُ�ْشَتْهِزئ: 
�لَْقِد�ِس«.  بَْيِت  قال: »�إىَل  اأين؟  اإىل  قال:  �للَّْيَلة«.  ِبي  َي  �أُ�ْضِ قال: »�إِنَُّه  هو؟ 
به،  ُيكذِّ اأنه  ُيره  فلم  قال:  »نََعْم«  قال:  ظهرانينا؟  بني  اأ�شبحت  ثم  قال: 
خمافة اأن يجحده احلديث اإن دعا قومه اإليه؛ قال: اأراأيت اإن دعوت قومك 
l: »نََعم« فقال: هيا مع�رص بني  حتدثهم ما حدثتني؟ فقال ر�شول اهلل 
اإليهما.  جل�شوا  حتى  وجاوؤوا  املجال�ُص  اإليه  فانتف�شت  لوؤي!  بن  كعب 

قال: )اأي: اأبو جهل( حدث قومك مبا حّدثتني. 
)1( متفق عليه: اأخرجه البخاري )3887(، وم�شلم )162(.
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قال:  اأين؟  اإىل  قالوا:  �للَّْيَلَة«  ِبي  َي  �أُ�ْضِ l: »�إِنِّ  اهلل  فقال ر�شول 
قال:  قال: »نََعْم«  بني ظهرانينا؟!  اأ�شبحت  ثم  قالوا:  �لَْقِد�ِس«  بَْيِت  »�إِىَل 
فِمْن بني ُم�شفٍق، ومن بنِي وا�شٍع يده على راأ�شِه متعجبًا للكذِب، زعم! 
اإىل  �شافَر  قد  َمْن  القوِم  امل�شجَد؟ ويف  لنا  تنعَت  اأن  ت�شتطيع  قالوا: وهل 

ذلَك البلد وراأى امل�شجد.

فقال ر�شول اهلل l: »َفَذَهْبُت �أنَْعُت، فَما ِزلُْت �أنَْعُت َحتَّى �لْتَبَ�َس 
د�ِر  ُدوَن  َع  ُو�سِ َحتَّى  �أَنُْظُر  َو�أَنَا  ِبالَ�ْسِجِد  »َفِجيَء  قال:  �لنّعِت«  بَْع�س  َعليَّ 
النعُت فواهلل  اأما  لَْيِه«. فقال القوم:  �إِ �أَنُْظُر  َو�أَنَا  َفنَعتُُّه  عقاٍل -اأو عقيل- 

اأ�شاب)1(. لقد 

كم َمرًة واحدًة، وفكروا بعقوِلكم  فيا مع�رَص ال�شيعِة! ا�شدقوا مع اأنف�شِ
لت�شتيقظوا من غفلتكم و�شاللكم،  والكرباء  ال�شادة  بعقوِل  تفّكروا  ول 
اإليه يف   l اهلِل  بر�شوِل  اأُ�رصي  الذي  الأق�شى  امل�شجد  اإنَّ  تقولون:  فاأنتم 
ال�شماِء، وها هو ر�شولنا l يخرُب اأنه ببيِت املقد�ِص، وو�شفه l لكفاِر 

مكة و�شدقه الذين راأوه منهم وقالوا: )اأما النعُت فواهلل لقد اأ�شاب(.
اإىل  اأبو جهٍل وجماعته  �شعَد  ال�شيعة! هل  مع�رَص  يا  عليكم  فباهلِل 
ال�شماِء حتى  اأنه يف  تعتقدون  اأنتم  الذي  الأق�شى  امل�شجد  فراأوا  ال�شماِء 

ي�شدقوا ر�شول اهلل يف و�شفِه؟!!

خام�ساً: امل�سجد الأق�سى: قبلة امل�سلمني الأوىل

• عن الرباء بن عازٍب m قال: �شليُت مع النبيِّ l اإىل بيِت املقد�ِص 
)1( �ســحيح: اأخرجــه الن�شائي يف الكــربى )11221(، واأحمــد )309/1(، ]�شححه 

حمققو امل�شند[.
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يف  التي  الآية  نزلت  حتى  �شهراً  ع�رَص  �شتة  الأق�شى-  -امل�شجد 
ــبــقــرة:144[  ]ال ڭ(    ۓ  ۓ  ے  ے  )ھ  البقرة: 
فنزلت بعدما �شّلى النبيُّ l. فانطلَق رجٌل ِمَن القوِم فمّر بنا�ٍص 
من الأن�شار وهم ي�شلون، فحّدثهم فولوا وجوههم ِقبَل البيِت)1(.

اإذ  بقباٍء  ال�شبِح  �شالِة  يف  النا�ُص  بينما  قال:   n عمر  ابن  وعن   •
وقد  الليلة،  عليه  اأُنزَل  قد   l اهلل  ر�شول  اإنَّ  فقال:  اآٍت  جاءهم 
اأُِمَر اأن ي�شتقبل الكعبَة فا�شتقبلوها، وكانت وجوههم اإىل ال�شام، 

فا�شتداروا اإىل الكعبِة)2(.
فيا مع�رص ال�شيعة! واهلل! اإين لكم لنا�شٌح اأمني، ا�شاألوا اأنف�شكم اأو 
 l ا�شاألوا اأ�شحاَب العمائم ال�شوداء عندكم اإىل اأي جهٍة كان ر�شوُل اهلِل
وال�شحابة يتوجهون يف �شالتهم يف بداية الأمر؛ هل كانوا يتوجهون اإىل 
امل�شجد الأق�شى ببيِت املقد�ِص، اأم كانوا يتوجهون اإىل م�شجِد الكوفِة، اأم 

كانوا يتوجهون اإىل ال�شماِء؟
اأظن اأنَّ اجلواَب عندكم وعلى مذهبكم اأنهم كانوا يتوجهوَن اإىل 
م�شجِد الكوفِة، ولو ل تكن العراق قد ُفتحت بعُد، على قوِل َمْن قال: 

)عنزة ولو طارت(.

�ساد�ساً: امل�سجُد الأق�سى: هو م�سجٌد من امل�ساجد التي ت�سدُّ اإليها الرِّحال

َحاُل �إِلَّ �إِىَل ثََلثَِة َم�َساَجٍد: �لَ�ْسِجد �حلر�ِم، وم�ْسِجد  قال l: »َل تُ�َسدُّ �لرِّ
ى«)3(. �لر�سوِل l و�لَ�سجد �لأق�سَ

)1( �سحيح: اأخرجه م�شلم )525(.
)2( متفق عليه: اأخرجه البخاري )403(، وم�شلم )526(.

)3( متفق عليه: اأخرجه البخاري )1189(، وم�شلم )1379(.
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هذه  اإىل  حال  الرِّ �شدَّ  اأنَّ  على  وَخلفًا  �َشَلفًا  الأمة  اأجمعت  وقد 
حال اإىل الأ�رصحِة  امل�شاجِد يكون لل�شالِة فيها اأو العتكاف، اأما �شدُّ الرِّ

وقبوِر الأولياِء والأئمِة فهذا حراٌم ول يجوُز يف �رصيعِة الإ�شالِم.
حال اإىل امل�شجِد الأق�شى اإذا كان يف  • فيا مع�رص ال�شيعة! كيف ُت�شدُّ الرِّ

ال�شماء؟!

�سابعاً: امل�سجُد الأق�سى: ال�سالُة فيه ف�سلها كبري

• عن اأبي ذٍر m قال: )تذاكرنا -ونحن عند ر�شول اهلل l- اأيُّهما 
 :l اأف�شل: اأم�شجُد ر�شوِل اهلِل اأم بيت املقد�ص؟ فقاَل ر�شوُل اهلل
ّلى ُهو«)1(. َلَو�ٍت فيه، ولَنَِعم �لُ�سَ ْربَِع �سَ لٌة ف َم�ْسِجِدي �أَْف�سُل ِمْن �أَ »�سَ

»�أنَّ   ،l اهلِل  ر�شوِل  عن   n العا�ص  بن  عمرو  بن  عبداهلل  وعن   •
�لل عزَّ وجلَّ  �ساأََل  �لقد�س  بيت  بنى  لا  �ل�سلم  بن د�ود عليهما  �سليمان 
خلًل ثلثة: �ساأَل �لل عزَّ وجلَّ ُحكًما يُ�سادف حكمه فاأوتيه، و�ساأََل �لل 
عزَّ وجلَّ حي فرَغ من بناء �ل�سجِد �أن ل ياأتيه �أحٌد ل ينهُزه -اأي يدفعه- 
�إل �ل�سلة فيه، �أن يُخرَجه ِمن خطيئته كيوِم ولدته �أمه«، )ويف رواية: 
�أُعِطَي  قد  يَُكوَن  �أن  و�أَْرُجو  �أعِطيهما  فَقْد  �ثْنَتان  l: »�أّما  النبيُّ  فقاَل 

�لثّالثة«)2(.

• وكان ابن عمر n ياأتي امل�شجد الأق�شى في�شلي فيه)3(.

)1( �ســحيح: اأخرجــه الطــرباين يف الأو�شــط )6983(، وابن طهمــان يف م�شيخته )�ص 
119(، ]»�شحيح الرتغيب« )1179([.

)2( �ســحيح: اأخرجــه الن�شائــى )693(، واأحمــد )176/2(، وابــن ماجــه )1408(، 
]»�شحيح ابن ماجه« )1408([ وقوله يف رواية هي رواية ابن ماجه.

)3( انظر: »جمموع الفتاوى« ل�شيخ الإ�شالم ابن تيمية.
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حال اإىل امل�شجد الأق�شى و�شلوا فيه. • وكثري من ال�شحابة o �شّدوا الرِّ

اإذا كان امل�شجد الأق�شى يف ال�شماء، فكيف يحث  • فيا مع�رص ال�شيعة! 
النبيُّ l اأ�شحابه وامل�شلمنَي اأن ي�شلوا فيه؟!

ثامناً: امل�سجد الأق�سى: ب�ّسر النبيُّ l بفتحه قبل اأن ُيفتح

:l وهذه من اأعالم نبوته

اأتيُت النبَيّ l يف غزوِة تبوك فقال:  عن عوف بن مالك قال: 
»�ْعُدْد �ستّاً بَْيَ يََدي �ل�ّساعة: َمْوِتي ثم َفْتُح بيِت �لقد�ِس ... «)1(.

فيا   ،l اهلِل  ر�شوِل  m مع �شحابِة  الفاروُق عمر  فتحه  وقد 
مع�رص ال�شيعة! لو كاَن امل�شجُد الأق�شى يف ال�شماِء كما تقولون، فكيف 

فتحه الفاروق عمر واأ�شحابه o؟

تا�سعاً: امل�سجد الأق�سى الذي ببيِت املقد�ِض وما حوله من الأر�ِض املباركِة 
هي اأر�ض املح�سر

• فعن ميمونة بنِت �شعد مولة النبيِّ l قالت: يا نبيِّ اهلل! اأفتنا يف بيِت 
.)2(» املقد�ِص، فقال: »�أَْر�ُس �لَْح�َضِ و�لَْن�َضِ

وهذِه الأر�ُص هي املق�شودُة يف قوله تعاىل: )ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ(    ]احل�رص:2[، فيا مع�رص ال�شيعة! 
النا�ص  يح�رص  فكيف  تقولون  كما  ال�شماِء  يف  الأق�شى  امل�شجُد  كان  اإذا 

هناَك حوله؟!

)1( �سحيح: اأخرجه البخاري )3176(.
)2( �سحيح: اأخرجه ابن ماجه )1407(، واأحمد )463/6(، ]»ف�شائل ال�شام« )4([.
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عا�سراً: امل�سجد الأق�سى فيه يتح�سن املوؤمنوَن من الدجال يف اآخِر الزماِن 
لأنه ل يدخله.

اأ�شحاِب  ِمن  الأن�شاِر  ِمَن  رجاًل  اأتينا  قال:  اأمية؛  بن  جنادة  عن 
النبيِّ l فدخلنا عليه، فقلنا: حدثنا ما �شمعت من ر�شول اهلل l ول 
 l اهلل  ر�شول  قام  فقال:  عليه،  دنا  ف�شدَّ النا�ص،  من  �شمعت  ما  حتدثنا 
ُي َمَعُه  ، تَ�سِ فينا، فقال: »�أُنِْذُرُكم �لَ�سيح -اأي: الدجال-، َوُهَو َمْ�ُسوح �لَعْيِ
بَاًحا يَْبُلُغ �ُسْلَطانُُه ُكلَّ  ِجباُل �خُلْبِز و�أَنَْهاُر �لَاِء، َعَلَمتُُه: َيُْكُث ِف �لأَْر�ِس �أَْربَِعَي �سَ
ى  �لأْق�سَ و�لَ�ْسِجَد   l �لّر�سوِل  �لَكْعبَِة وم�ْسِجد  َم�َساِجَد:  �أَْربََعة  يَاأِْتي  َل  َمْنَهل، 

و�لُطور ...«)1(.
فيا مع�رص ال�شيعة! اإذا كان امل�شجد الأق�شى يف ال�شماء كما تقولون، 

فكيف يحثُّ النبيُّ l املوؤمنني اأن يلتجئوا اإليه اإذا خَرج الدجال؟!
اأن  على  تدلُّ   l اهلِل  ر�شوِل  �شنِة  ومن  اهلِل  كتاِب  من  اأدلٌة  هذه 
 l اهلِل  بر�شوِل  اأُ�رصي  والذي  اهلل حوله،  بارك  الذي  الأق�شى  امل�شجد 
اإليه هو املوجوُد ببيِت املقد�ِص بفل�شطني، وقد اأجمعت الأمة الإ�شالمية 
�َشلفًا وَخلفًا على ذلك، والأئمة الطيبون الطاهرون من اآل البيت، وكثرٌي 
ال�شادُة والكرباُء من  يقولون ويعتقدون ذلك، وهناك  ال�شيعة  من عقالء 
امل�شجد  لتحريِر  املعركَة  �شنقوُد  قالوا:  اأنهم  ذلك، حتى  يقولون  ال�شيعة 
الأق�شى، وخ�ش�شوا يومًا لن�رصِة القد�ِص و�شّموه )يوم القد�ص(، وجي�شًا 
لتحرير الأق�شى و�شموه )جي�ص القد�ص(، واإذاعًة للقد�ِص و�شموها )اإذاعة 
القد�ص(، ولكنهم يقولون ذلك اإما تقيًة، واإما �شيا�شًة لك�شِب الراأي العام، 

)1( �سحيح: اأخرجه اأحمد )309/1(، ]�شححه حمققو امل�شند[.
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واإل فَمْن ِمْن هوؤلء قدميًا وحديثًا حّرر امل�شجد الأق�شى ولو مرًة واحدة؟ 
بقولهم  تنخدعوا  ول  على حذٍر،  امل�شلمنَي  مع�رَص  يا  هوؤلِء  ِمْن  فكونوا 

فاإنهم لن يغنوا عنكم ِمن اهلِل �شيئًا.
قال تعاىل: )ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( ]اجلاثية[.
جعلنا اهلُل واإياكم من اأهِل ال�شنّة املتم�شكني بها والداعني اإليها، اإنه 

ويلُّ ذلك والقادر عليه واآخُر دعوانا اأن احلمُد هلل ربِّ العاملني.
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الفهار�ض العامة
• فهر�س �لآيات
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• فهر�س �لأحاديث �ملو�سوعة

• فهر�س �لآثار
• فهر�س �ملو�سوعات
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فهر�ض الآيات
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61 ...................... 48 )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ( 
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10 ...................... 24 )ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ( 
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�سورة الكهف
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�سورة الأحزاب
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120 ................................ اأّما اْثَنتان فَقْد اأعِطيهما واأَْرُجو اأن ُيَكوَن
اْمح ِيا َعِلّي َر�ُشوَل اهلِل، اللَُّهمَّ اإِنََّك....................................... 37
اأن �شليمان بن داود ملا بنى بيت املقد�ص  ......................... 115، 120
22 ...................................... اإِنَّ َعِليًّا ِمنِّي واأََنا ِمْنُه، وُهَو َويِلُّ ُكلِّ
47 ................................................ ِتي َقْوٌم اإِنَّ َبْعِدي ِمْن اأُمَّ
105 ................................ ِلَح   ى اهلُل اأَْن ُي�شْ اإِنَّ اْبَني َهَذا �َشّيٌد، وَع�شَ
11 ................................... ِتَك َوَجاَلِلَك  اإِنَّ اإِْبِلي�َص َقاَل ِلَربِِّه : ِبِعزَّ
11 ......................................... ُع َعْر�َشُه َعَلى امْلَاِء  اإِنَّ اإِْبِلي�َص َي�شَ
51 ،7-6 ............................... يَن اأََحٌد  ادَّ الدِّ يَن ُي�رْصٌ َوَلْن ُي�شَ اإِنَّ الدِّ
12 ....................................... ِتَك َيا َربِّ  ْيَطاَن َقاَل: َوِعزَّ اإِنَّ ال�شَّ
ْيَطاَن َقَعَد ِلْبِن اآَدَم ِباأَْطُرِقِه........................................  14 اإِنَّ ال�شَّ
9 ..................................... ْيَطاَن َيْجِرى ِمِن اْبِن اآَدَم جَمَْرى  اإنَّ ال�شَّ
85 ................................ يِد ِل الَثِ اِء َكَف�شْ ٌة َعَلى النِّ�شَ َل َعاِئ�شَ اإِنَّ َف�شْ
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ئ�شئ َهَذا َقْوًما َيْقَروؤوَن الُقراآَن ................................. 48 اإِنَّ من �شِ
22 ....................................... اأَْنَت ِمنِّي مِبَْنِزَلِة َهاُروَن ِمْن ُمو�َشى
17 ....................................... ِ اأَْنُتُم الَِّذيَن ُقْلُتْم َكَذا َوَكَذا اأََما َواهللَّ
رُي  ............................... 122 ، َت�شِ وح الَعنْيِ اأُْنِذَرُكم املَ�شيح َوُهَو مَمْ�شُ
39 ............................................. َْبًة َهاُهنا َُب �رصَ اإِنََّك �َشُت�رصْ
اإِنََّها �َشَتكوُن ِفنٌت، اأََل ُثمَّ َتُكون ِفْتَنٌة الَقاِعُد................................ 32
6 ...................................... اإِنَُّه �َشَتُكوُن َهَناٌت َوَهَناٌت َفَمْن اأََراَد  
َك................................ 24-23 اأنَُّه ل ُيِحبَُّك اإِلَّ ُموؤِْمٌن، وَل ُيْبِغ�شُ
94 ................................. ى بنَي الّنا�ِص َيْوَم الِقَياَمِة يف   اأَّوُل َما ُيْق�شَ
51 ،44 ،18 ...................................... ا َهَلَك اإِيَّاُكْم والُغُلوَّ فاإنَّ
54 .................................. َا اْمرٍئ قاَل لأَِخيِه َيا َكاِفر َفَقْد َباَء ِبَها اأَميَّ
ُك......................................... 67 ْ اأُّمَتَك اأَنَُّه َمْن َماَت َل ُي�رْصِ َب�رصِّ
اَعِة ِفنَتٌ َكِقَطِع اللَّْيِل.................................. 31 َتُكوُن َبنْيَ َيَدِي ال�شَّ
18 ................................................. َكُكْم ُخُذوا َعنِّي َمَنا�شِ
46 ............................ َحاًبا َيْحِقُر اأحُدُكْم �شالَتُه َمَع َدْعُه، َفاإِنَّ َلُه اأ�شْ
43 ....................................................... يُن النَّ�شيحة الدِّ
104 ................................. َنا   َذَهْبُت اأَنا واأُبو َبْكُر وُعَمُر، وِجْئُت اأَ

 100 ،68 ،35 ............................ وٌق، وِقَتاُلُه ُكْفٌر َباُب املُ�ْشِلُم ُف�شُ �شِ
32 ................................. ، الَقاِعُد ِفيَها َخرْيٌ ِمَن الَقاِئِم �َشُتُكون ِفنَتٌ
ماِن............................................ 48 �شَيْخُرُج َقْوٌم يف اآِخر الزَّ
47  ............................................ �شيكوُن بعدي ِمْن اأُّمتي َقْوٌم
61 ......................................... ِتي �َشَفاَعِتي لأَْهِل الَكَباِئِر ِمْن اأُمَّ
120 ............................ َلَواٍت  ْرَبِع �شَ الٌة يف َم�ْشِجِدي اأَْف�شُل ِمْن اأَ �شَ
18 ............................................. لِّي لُّوا َكَما َراأَْيُتُمويِن اأُ�شَ �شَ
عاِئ�شة زوَجِتي يف اجَلنَِّة.......................................... 85، 100
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17 ....................................... ًدا، َعَلْيُكْم َهْديًا َعَلْيُكْم َهْديًا َقا�شِ
95 ............................ َفاإِنَّ دَماَءُكم واأَْمَوالُكم عَلْيُكم َحَراٌم َكُحْرَمِة   
، ُقْم يا ُعَبْيَدة..................................... 24 ُقْم يا َحْمَزُة، ُقْم َيا َعَليُّ
قمُت َعَلى باِب اجَلنَِّة، َفَكاَن َعاّمَة....................................... 26
55 ................................... َكاَن َرُجاَلِن يِف َبِني اإِ�رْصَاِئيَل ُمَتَواِخِينْيِ
ُعوا فيها اأْوَتاَرُكْم ............................... 33 يَُّكْم، وَقطِّ وا فيها ِق�شِ َك�رصِّ
94 ،55 ........................... ُكلُّ املُ�ْشِلِم عَلى املُ�ْشِلِم َحَراٌم، َدُمُه، وَماُلُه
ُكْم  ................................ 68 ُب َبْع�شُ ِ اًرا، َي�رصْ َل َتْرِجُعوا َبْعِدي ُكفَّ
73 ،43 ........................... اَرى ابَن َمْرمَي َل ُتطُرويِن َكما اأَْطَرِت النَّ�شَ
26 ..................................  َل َتُزول َقَدما َعْبٍد َحتَّى ُي�ْشاأَل َعْن اأَْرَبٍع
34 ...................................... ي َحاِبي؛ َفوالّذي َنْف�شِ بُّوا اأ�شْ ل َت�شُ
34 ................................ َحَدُكْم َحاِبي؛ َفاإنَّ اأَ بُّوا اأحًدا ِمْن اأ�شْ ل َت�شُ
اَجٍد.................................... 119 َحاُل اإِلَّ اإِىَل َثاَلَثِة َم�شَ دُّ الرِّ َل ُت�شَ
70 ........................................ ْيَطاِن على   َل َتُكوُنوا اأْعَواَن ال�شَّ
ل َتْلَعُنوُه، فواهلِل ما َعِلْمت اإلَّ اأنَُّه........................................  70
69 .................................. َل َيِحلُّ َدُم امرٍئ م�شلٍم ي�ْشَهُد اأْن َل اإَِلَه
اين ِحنَي َيْزيِن َوُهَو ُموؤِْمٌن...................................... 68 َل َيْزيِن الزَّ
ُ َعَلى................................... 23 اَيَة َغًدا َرُجاًل َيْفَتُح اهللَّ لأُْعِطنَيَّ الرَّ
35 ............................................. َحاِبي َلَعَن اهلُل َمْن �َشبَّ اأ�شْ
اَرى اّتَخَذوا ُقبوَر.............................. 92 لعنُة اهلِل َعَلى الَيُهوِد والّن�شَ
َبْحُت مِبَّكة.................................. 117 َي ِبي، َواأَ�شْ مَلَّا َكاَن َلْيَلَة اأُ�رْصِ
99 ........................................... َلْو َكاَن َبْعِدي َنِبيٌّ َلَكاَن ُعمُر
وَنَها.................................... 13 مُّ ْمَر ُي�شَ ِتي اخْلَ َلَي�رْصََبنَّ َنا�ٌص ِمْن اأُمَّ
71 ................................................ وَن املفل�َص فيُكْم َما َتُعدُّ
67 .................................... َما ِمْن َعْبٍد قال ل اإلَه اإلَّ اهلَل، ُثمَّ َماَت
115 ...................................................... املَ�ْشِجُد احَلَراُم 
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22 ................................................ َمْن اآذى َعِليًّا َفَقْد اآذاين
68  ............................. َتى اْمَراأًة يف ُدُبِرها َقُه، اأْو اأَ دَّ َمْن اأَتى كاِهًنا َف�شَ
َل ِديَنُه فاْقُتُلوُه................................................... 69 َمْن َبدَّ
وِئى َهَذا............................................ 18 اأَ َنْحَو ُو�شُ َمْن َتَو�شَّ
َمْن �َشبَّ َعِليًّا َفَقْد �َشبَِّني................................................ 22
َحاِبي َفَعَلْيِه َلْعَنُة اهلِل واملاََلِئكُة.......................... 35، ، 99 َمْن �َشبَّ اأ�شْ

 71 ............................ َمْن َكاَنْت ِعْنَدُه لأَِخيِه الَيْوَم َمْظَلَمٌة ِمْن ِعْر�ٍص
22 ............................................ َمْن ُكْنُت َمْوَلُه فعليٌّ َمْولُه
ُك باهلِل �َشيًئا َدَخَل اجَلّنَة................................... 67 َمْن َماَت َل ُي�رْصِ
66 ..................................... ُك ِباهلِل �َشْيًئا َدَخَل الّناَر َمْن َماَت ُي�رْصِ
51 ...................................................... َهَلك املَُتَنِطُعوَن 
32 .............................. ْنَيا َحتَّى مَيُرَّ ي ِبَيِدِه َل َتْذَهُب الدُّ َوالَِّذي َنْف�شِ
31 ............................. ي ِبَيِدِه َلَياأِْتنَيَّ َعَلى النَّا�ِص َزَماٌن ل َوالَِّذي َنْف�شِ
َوْيَلْك وَمْن َيْعِدُل اإَذا َلْ اأَْعِدْل...................................... 45، 46
واهلل! ل يغفر اهلل لفالن.................................................. 6
86 .............................. نَُّه َواهلِل   ة، َفاإِ َيا اأُمَّ �َشَلَمَة، َل ُتوؤِْذيِني يِف َعاِئ�شَ
86 .................................. اَلم     َيا ِعاِئ�ُص، َهَذا ِجرْبيُل ُيْقِرُئَك ال�شَّ
28 ............................. نََّك َميٌِّت) جربيل(  ْئَت َفاإِ ّمد! ِع�ْص ما �شِ َيا حُمَ
97 ............................... يا مع�رَص َمْن اآمَن بل�شاِنِه ول يدخل الإمياُن  
48 ................................. َيْخُرُج َقْوٌم ِمن اأُّمِتي َيْقراأُوَن الُقْراآن َلْي�َص
62-61 .............................. ُهم ِمْنها يْخُرُج َقْوٌم ِمَن النَّاِر َبْعَدما َم�شَّ
46 ......................... َيْخُرُج ِمْنُه َقْوٌم َيْقَروؤوَن الُقراآَن َل ُيَجاِوُز َتراَقَيهم،
26 ......................................... َيْدُخُل الُفَقَراُء اجَلّنَة َقْبَل الأَْغِنَياِء
33 ............................... ٍه بحجٍر، ُثم يْعَمُد اإىل �َشْيِفِه فيُدقُّه على حدِّ
50 ................................ َيْقَروؤُوَن الُقْراآَن َلي�ْص َقَراَءَتُكْم اإىل َقَراءَتُهم
48-47 ........................... َيُقوُلوَن احلقَّ باأَل�شَنِتهم ل َيُجوُز َهذا ِمْنهم
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فهر�ض الأحاديث املو�سوعة
�ل�سفحة �حلديث 
81 .............................. اإذا جمَع اهلُل الأولنَي والآخريَن يوَم القيامة
81 .......................................... اأنا وهذا حجُة اهلِل على اأمتي
80 ................................... اإّن اأخي ووزيري وخليفتي من اأهلي
81 ............................... اإن اهلل تعاىل اأوحى اإيّل يف عليٍّ ثالثة اأ�شياَء
81 ................................. ُحبُّ عليِّ بِن اأبي طالٍب ياأكُل ال�شيئاِت
80 .................................. ُخِلْقُت اأنا وهاروُن بُن عمراَن ويحيى
ال�شديقون ثالثٌة: موؤمن اآل )ي�ص( الذي................................. 81
82 ................................ َرة، وقاتُل الَفَجَرِة، من�شوٌر عليٌّ اإماُم الرَبَ
ملا ُعِرَج بي راأيُت مكتوبًا على �شاق العر�ِص.............................. 82
من اأحبني فليحبَّ عليًا، ومن اأبغ�َص.................................... 82
النظُر اإىل عليٍّ عبادٌة.................................................. 80
82 ................................... ! لو اأّن عبًدا عبَد اهلَل األَف عاٍم يا عليُّ
80 ...................................... يا حممُد! عليٌّ خرُي الب�رِص، َمْن اأبى
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فهر�ض الآثار)1(
�ل�سفحة �لقائل  �لآثر 
اأحمد بن حنبل........ 34-33 تلك اأمة قد خلت  
اأحمد بن حنبل............. 33 ما اأقول فيهم اإل احل�شنى 
اأبو �شعيد اخلدري........... 46 فاأ�شهُد اأين �شمعُت هذا من ر�شول 
اأبو قالبة................... 49 ما ابتدع قوٌم بدعًة اإل ا�شتحلوا 
اأبو هريرة.................. 47 اأولئك �رصاُر اخللق 
اأبو هريرة.................. 55 والذي نف�شي بيده، لتكلم بكلمة 
اأيوب ال�شختياين............ 49 اإن اخلوارج اختلفوا يف الإ�شالم 
جندب الأزدي............. 50 ملا عدلنا اإىل اخلوارج ونحن 
49 ............. احل�شن الب�رصي ملا قتَل عليٌّ m احلروريةَ 
105 ........... احل�شن بن علي كانت جماجم العرب يف يدي 
زيد بن علي.............. 106 كان اأبو بكر اإمام ال�شاكرين 
عائ�شة..................... 93 ُر مثل الذي �شنعوا  ُيَحذِّ
47 ........ عبيد اهلل بن اأبي رافٍع اأن احلرورية ملا خرجت على عليٍّ 
50 ........... عبد اهلل بن عبا�ص دخلُت على قوم ل اأَر قطٌّ اأ�َشدَّ 
35 ........... عبد اهلل بن عبا�ص ملا خرجت احلرورية اعتزلوا يف  
51، 47 ....... عبد اهلل بن عمر اإنهم انطلقوا اإىل اآيات نزلت يف الكفار 
52-51 ....... عبد اهلل بن عمر يكفرون امل�شلمني وي�شتحلون 
24 .......... علي بن اأبي طالب ي َحْيَدَرهْ  ْتِني اأُمِّ اأَنا الَِّذي �َشمَّ
27 .......... علي بن اأبي طالب نيا اّتَخذوا الأَر�َص  اِهدين يف الدُّ اإِنَّ الزَّ
27 .......... علي بن اأبي طالب ْنيا َعْر�ٌص   َا الدُّ األ اأيُّها الّنا�ُص! اإِنَّ

ّنة. )1( التي وردت يف كتب اأهل ال�شُ
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40 .......... علي بن اأبي طالب اللَُّهمَّ اإِينِّ �شاألَتُهم َما فيِه فمَنُعويِن 
39 .......... علي بن اأبي طالب اللَُّهمَّ اإِينِّ َقْد �َشِئْمَتُهم و�َشِئمويِن 
27 .......... علي بن اأبي طالب ِه، َكاأَينِّ ِبَك  اأيَُّها الاّلهي الغاّر ِبَنْف�شِ
25 .......... علي بن اأبي طالب َحالُلها ِح�شاٌب، وحراُمها عذاٌب 
104 ........ علي بن اأبي طالب خري هذه الأمة بعد نبيها اأبو بكرٍ 
29 .......... علي بن اأبي طالب عباد اهلل! املَْوُت َلْي�َص ِمْنُه َفْوَت 
39 .......... علي بن اأبي طالب َعِهَد اإِيَلّ ر�شوُل اهلل l اأينِّ 
47 .......... علي بن اأبي طالب كلمُة حقٍّ اأُريد بها باطلٌ 
104 ........ علي بن اأبي طالب ُلني اأحٌد على ال�شيخني  ل ُيَف�شِّ
106 ........ علي بن اأبي طالب ما خّلفت اأحداً اأحّب اإيل 
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